
Wyjazd aktywni 50 + 
Pensjonat Sokolec - Góry Sowie 

 
Góry Sowie (Sokolec)  przez okrągły rok zapraszają wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku - zimą na 
narty zjazdowe, biegowe i snowboard do ośrodków narciarskich w Rzeczce-Sokolcu i w Jugowie - Jugów Park. 
Latem Góry Sowie kuszą wspaniałymi trasami na wycieczki rowerowe lub piesze, nadającymi się także do 
uprawiania Nordic Walking. Góry Sowie zaliczane są do wąskiego grona najbardziej malowniczych gór w Polsce, 
od Przełęczy Woliborskiej po Przełęcz Walimską i Jedlinę Zdrój rozciąga się Park Krajobrazowy Gór Sowich a 
pozostały teren obejmuje strefa chronionego krajobrazu. Najwyższym szczytem Gór Sowich, jest Wielka  Sowa 
(1015m), łatwa do zdobycia  ze wszystkich stron i dla wszystkich, jest wybitnym punktem widokowym. Góry 
Sowie to setki urokliwych miejsc, które warto zwiedzić.  
 
Pensjonat Sokolec: znajduje się w Górach Sowich w pięknej dolinie na zboczu Wielkiej Sowy, największego 
szczytu tych okolic. Położony jest na terenie górskim. Oferujemy zakwaterowanie w pokojach z łazienkami. 
Posiada on  własną bazę żywieniową. Na obszarze Pensjonatu jest bogate zaplecze rekreacyjno - sportowe w 
skład którego wchodzą: boisko sportowe wielofunkcyjne betonowe (koszykówka, siatkówka), stół do ping pong, 
plac na ognisko, wiata pod grilla , sauna. 
Co łączy Zamek w Książu z kompleksem Riese oraz obozem koncentracyjnym Gross - Rosen?  
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty....Wiele ciekawych miejsc, nieodkrytych tajemnic....  
 
Termin : 13-20.09.14 
Zapisy do 1.06.14 
 
Cena :  880 pln/os 
W cenie : 
- przejazd autokarem w dwie strony (wyjazd i powrót - Poznań)      
- wyżywienie HB    
- 7 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych  z łazienkami   
- ubezpieczenie NNW  
- opieka przewodnika  
- zwiedzanie :    
* zamek Książ + tunel podziemny + palmiarnia 
* wejście na Wielką Sowę    
* zamek Grodno + sztolnia Walim 
* tama nad j. Bystrzyckim 
* podziemne miasto Osówka  
* obóz koncentracyjny Gross - Rosen 
* wejście na Szczeliniec Wielki 
* Skalne miasto - Adsprach + rejs łodzią 
* Twierdza Srebrna Góra    
- ognisko z kiełbaskami 
- gry sportowe, dyskoteka 
- gra w karty, planszowe gry integracyjne 
 
Dodatkowe atrakcje i informację : 
- sauna 
- wyjście na pysznego pstrąga 
 
 
 
 

Informacje i zapisy: 
SobeckiTravel 

Sebastian Sobecki 603282754 
 biuro@sobeckitravel.pl  
www.sobeckitravel.pl 


