
 

  
 

LĄDEK ZDRÓJ, 
JASKINIA 

NIEDŹWIEDZIA  
i 

KOPALNIA URANU    
W KLETNIE                

      
    wycieczka 1 dzień 

 
TERMIN: 18.03.2023 

 
  
 

Transport: autokar 
 

 
 
 
 
 
Organizator: 
Biuro Podróży SYLVIA Sylwia Górna 
ul. Grabowska 82, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski   
tel. +48 501464810, e-mail: wycieczki@o2.pl 
www.podrozesylvia.pl, FB@podrozesylvia 
NIP:6222205935 
Konto: 53 1140 2004 0000 3902 7840 7786  
 

 

 

 

 

 
 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1. Sobota, 18.03.2023 

Wyjazd w godzinach porannych z miejsca ustalonego                

z organizatorem. Przejazd do Kletna – miejscowości 

położonej w Sudetach, gdzie będziemy zwiedzać dwie 

największe atrakcje Kletna: pierwszą z nich jest Kopalnia 

Uranu. Wizytówką trasy są kolorowe wystąpienia 

miejscowych minerałów takich jak: fluoryt, ametyst, 

malachit czy baryt. Zwiedzając labirynt kolorowych 

korytarzy, zapoznamy się z 600-letnią historią górnictwa     

w Kletnie, następnie udamy się do kolejnej atrakcji 

turystycznej, jaką jest bez wątpienia Jaskinia Niedźwiedzia 

-  jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Miejsce które 

należy zobaczyć, by docenić piękno podziemnego świata. 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń 

sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. 

Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na trzech poziomach. 

Znana długość sal i korytarzy wynosi ponad 5 km, 

natomiast głębokość to ponad 100 m. Po zwiedzaniu 

jaskini pojedziemy do Lądka Zdroju – jednego                           

z najstarszych uzdrowisk w Polsce, spacer po Parku 

Zdrojowym i czas wolny. Przyjazd w godzinach 

wieczornych. Zakończenie świadczeń. 

Uwaga: Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie o której decyduje pilot i przewodnik. 

 

Cena: 180 zł od osoby 
Świadczenia zawarte w cenie: 

• przejazd autokarem, 

• opieka pilota i usługi lokalnych przewodników, 

• ubezpieczenie NNW do 10.000 zł T.U. UNIQA, 
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• zestawy tour guide 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie: 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – bilety grupowe: Jaskinia Niedźwiedzia – 55 

zł bilet normalny, 40 zł bilet ulgowy (dzieci, osoby niepełnosprawne), Kopalnia Uranu 

– 36 zł bilet normalny, 22 bilet ulgowy (dzieci, osoby niepełnosprawne). Za 

ewentualne podwyżki cen biletów nie ponosimy odpowiedzialności. 

• posiłki i inne wydatki natury osobistej. 

 

 

 

 

 


