
Stary Wielisław to malownicza wieś położona w Wojewódz-
twie Dolnośląskim w Gminie Kłodzko. Wyróżnia nas wspa-
niała przyroda, wiele zabytków oraz bardzo dobre położenie 
pomiędzy miastami Kłodzkiem  i Polanicą Zdrój. 

Nasza lokalizacja sprawia, że 
Stary Wielisław odwiedza 
wielu turystów rowerowych. 

Aby zarazić Państwa naszą rowero-
wą pasją, utworzyliśmy wieś tema-
tyczną „Stary Wielisław – Rowerowa 
Wieś”. Na jej podstawie zbudowali-
śmy ofertę dla turysty indywidualnego 
(zobacz na www.naszwielislaw.pl) 
oraz dla grup zorganizowanych. 

Organizujemy zajęcia „z rowerem 
w tle” dla grup dzieci, młodzieży i 
dorosłych, podczas których uczymy 
gotować, poprzez zabawę poka-
zujemy historię naszego sołectwa, 
a także odkrywamy talenty arty-
styczne. Serdecznie zapraszamy do 
Rowerowej Wsi!

STARY 
WIELISŁAW

ROWEROWA WIEŚ



Pakiety zajęć:

Warsztaty „ Żyjmy zdrowo - rowerowo”
Nie tylko sport to zdrowie. Rower w kuchni.

• zwiedzanie wsi połączone z wyprawą odkrywców/gra terenowa/
• warsztat kulinarny 
• gry i zabawy w plenerze/na świetlicy, w tym przejażdżka na rowerze cyrkowym
• ognisko/grill

Dla gości – dostępny sklepik z produktem lokalnym

Grupa:  min 10 osób max 40 osób  czas trwania: 4 godziny koszt: 20 zł/1 os
             
Oferta warsztatów może być dostosowana 
do potrzeb grupy wiekowej, ilości uczestników i czasu trwania zajęć.

Warsztaty „Rowerowa sztuka i pasja”
Naszą pasją jest rower. Przemieniamy pasję w sztukę.

• zwiedzanie wsi połączone z wyprawą odkrywców/gra terenowa/
• warsztat artystyczny
• gry i zabawy w plenerze/na świetlicy, w tym przejażdżka na rowerze cyrkowym
• ognisko/grill

Dla gości – dostępny sklepik z produktem lokalnym

Grupa: min 10 osób max 40 osób  czas trwania: 4 godziny koszt 20 zł/1 os
       
Oferta warsztatów może być dostosowana 
do potrzeb grupy wiekowej, ilości uczestników i czasu trwania zajęć.

Kontakt:

tel.: 607379292

e-mail: 
brogowskamarta@gmail.com

www.naszwielislaw.pl

W Gminie Kłodzko warto zwiedzić : 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, Pałac 
Żelazno, Pałac Kamieniec, Pałac Piszkowice

Noclegi na terenie Gminy Kłodzko:

Pałac Kamieniec 
Adres: Kamieniec 47, 57-300 Kłodzko, 

Agroturystyka u Kasi
Adres: Roszyce 22, 57-300 Kłodzko

Agroturystyka Romanówka 
Adres: 57-360, Romanowo

Oferta dodatkowa:
Uczestnicy mogą skorzystać także z „pakietów świątecznych” – 
zajęć plastycznych dostosowanych do danego okresu m.in. zdobi-
enia różnymi technikami: kur, kogutów, pisanek, bombek, wianków 
itp. Istnieje możliwość wynajęcia Św. Mikołaja.


