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niedziela

10:00 - 15:30
Dzień otwarty Zielonego Wulkanu- 
warsztat geokosmetyczny i spacer 
ziołowy 

Zielony Wulkan to gospodarstwo edukacyjne 
zajmujące się przetwarzaniem darów natury na 
kosmetyki naturalne i preparaty wspomagające zdrowie. 
W ramach dnia otwartego zaplanowało spacer 
po ogrodzie ziołowym z opowiastkami o roślinach 
leczniczych, zwiedzanie izby zielarskiej wyposażonej  
w dawne sprzęty zielarskie, kolekcję butelek i naczyń 
po różnego rodzaju przedwojennych preparatach oraz 
warsztat wytwarzania Kaczawskich Geod Kąpielowych.  
W czasie warsztatu dowiecie się jak stworzyć 
niesamowity kosmetyk na bazie suszonych ziół, olejków 
eterycznych, skał i minerałów.  Jak zawsze na gości 
czekać będą dżemy, konfitury i inne specjały z dzikimi 
nutami. Wejścia o godz.: 10.00, 11.00, 14:00, 15:00, 16:00. 
Konieczna rezerwacja.

miejsce: Zielony Wulkan, Rzeszówek 33
cena: Mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów 
bezpłatnie, pozostali 10 zł/os.
rezerwacje: 693476994, 606571682 

11:00 - 18:30
Dni otwarte w kaczawskich 
winnicach

Odwiedźcie kaczawskie winnice: Winnicę Kindler  
w Uniejowicach i Winnicę Agat w Sokołowcu.  
W programie: spacer po winnicy, gdzie odwiedzający 
dowiedzą się jak uprawia się winorośl w Polsce, wizyta 
w winiarni, gdzie opowiemy jak powstaje wino oraz 
degustacja win (dla osób powyżej 18 roku życia). Wizyty 
w poszczególnych winnicach zaczynają się  
o godzinach: 11:00 - Winnica Kindler, 13:00 - Winnica 
Agat, 15:00 - Winnica Kindler, 17:00 - Winnica 
Agat. Jedna tura trwa ok. 1,5 godziny. Liczba miejsc 
ograniczona do 30 os./turę - konieczna rezerwacja 
miejsc.

miejsce: Winnica Kindler, Uniejowice 46, 
Winnica Agat, Sokołowiec 113
cena: 10 zł/os.
rezerwacje i kontakt: info@winnicakindler.pl, 
winnica.agat@gmail.com



10:00-16:00
Las pełen niespodzianek – 
geocaching w Krainie Wygasłych 
Wulkanów

Zabawa odbywa się w trzech turach: o 10:00, 12:00  
i 14:00. Zaczynamy pogadanką na temat geocachingu, 
następnie udajemy się w teren, gdzie zademonstrujemy, 
jak w praktyce wygląda odszukiwanie skrytki earthcache 
(i innych). Jedna tura trwa ok. 2 godzin. Uczestnicy 
mogą w kolejnych dniach odszukiwać samodzielnie 
earthcache założone przez Nadleśnictwo Złotoryja 
(jest ich 20). Pierwsza dziesiątka uczestników, która 
do piątku ( 26.07.2019 r.) zdobędzie min. 10 skrytek, 
będzie mogła otrzymać pamiątkową unikalną 
odznakę „Earthcache Krainy Wygasłych Wulkanów” 
(jak na zdjęciu). Wyposażenie uczestnika: smartfon, 
długopis, notes (kartki). Ubiór: terenowy, wygodne 
buty z grubszą podeszwą, spodnie i koszulka z długimi 
rękawami. Wskazane 
też zabezpieczenie 
się przed owadami 
(np. preparatami 
odstraszającymi).

miejsce zbiórki: 
Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków 66
cena: bezpłatne
organizator: Nadleśnictwo Złotoryja

10:00-15:00
Dni otwarte na plantacji lawendy

Goście będą mogli uczestniczyć w lawendowych 
żniwach: ścinaniu kwiatów i wiązaniu bukietów, 
zaprezentujemy również proces suszenia i osypywania 
kwiatostanów. Na miejscu można będzie nabyć bukiety, 
woreczki zapachowe, hydrolaty i olejki eteryczne, 
sadzonki lawendy. Zaprezentujemy również proces 
powstawania olejku eterycznego oraz hydrolatu (wody 
kwiatowej). Do degustacji ciasteczka, lemoniada oraz 
inne lawendowe przysmaki. Początek oprowadzania po 
plantacji o każdej pełnej godzinie (od 10:00 do 14:00).

miejsce: Chata Morgana, plantacja „Lawenda 
Kaczawska”, Jastrowiec 15
cena: bezpłatne
rezerwacje: 609 647 316

15:00 - 18:00
Złotoryjskie spacery śladami 
skarbów naszej ziemii: Śladami 
Złota 

Młodzi Aktywni ze Stowarzyszenia Nasze Rio 
zapraszają na cykl spacerów po Złotoryi i okolicach 
śladami naturalnych skarbów Ziemi Złotoryjskiej: złota, 
miedzi, piaskowca i bazaltu. Spacer „Śladami Złota” 
połączony jest z z nauką płukania złota (przez Polskie 
Bractwo Kopaczy Złota) i odwiedzinami w Kopalni Złota 
Aurelia. Spacery realizowane są w ramach programu 
Działaj Lokalnie.

miejsce zbiórki: Baszta Kowalska,  
Plac Reymonta, Złotoryja
cena: 20 zł/os. - płukanie złota, bilety wstępu do obiektów 
(normalny/ulgowy): Baszta (4zł/2zł) Kopalnia (7zł/4zł), Muzeum 
(5 zł/3,5 zł), wieża widokowa kościoła NMP (5zł/3,5 zł)
kontakt: kontakt@naszerio.pl

16:00-18:00
Lepimy wulkany z gliny

W czasie zajęć dowiecie się, do czego można 
używać wulkany z gliny, jak je wykonać by przetrwały 
wypalanie w wysokiej temperaturze. Własnoręcznie 
wykonacie swój wulkan, lub też inne przedmioty 
ozdobione wulkanicznym motywem. W cenie zajęć 
jest dowolna ilość gliny, dwukrotne wypalenie prac 
i poszkliwienie ich szkliwem transparentnym. Istnieje 
możliwość umówienia się na warsztaty szkliwienia, aby 
móc własnoręcznie pomalować swoje dzieło  
i następnego dnia zabrać je ze sobą do domu.

miejsce: Pracownia Jogi i Ceramiki „Magic-Art-
Gallery”, Dobków 70
cena: 60 zł/os.
rezerwacje: 697 097 624

17:30-19:00
GEO stemple!

Podczas warsztatu będziemy stemplować tkaniny 
drewnianymi pieczątkami metodą indyjskiego block 
printu. Będziemy odbijać pieczęcie minerałów, 
kryształów, skamieniałych roślin, wulkanów i in. Powstaną 
proporczyki, girlandy lub kolorowe obrazy na tkaninie. 
Będzie kreatywnie i kolorowo!

poniedziałek
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miejsce: Gościniec pod Gruszą, Stara Kraśnica
cena: 30 zł/osobę, 120 zł/rodzinę, dzieci do lat 
3 gratis
rezerwacje: 785 881 311, biuro@etnowarsztaty.pl

10:00-14:00
Dni otwarte na plantacji lawendy

Wizyta na plantacji lawendy. Goście będą mogli 
uczestniczyć w lawendowych żniwach: ścinaniu kwiatów 
i wiązaniu bukietów, zaprezentujemy również proces 
suszenia i osypywania kwiatostanów. Na miejscu można 
będzie nabyć bukiety, woreczki zapachowe, hydrolaty 
i olejki eteryczne, sadzonki lawendy. Zaprezentujemy 
również proces powstawania olejku eterycznego oraz 
hydrolatu (wody kwiatowej). Do degustacji ciasteczka, 
lemoniadę oraz inne lawendowe przysmaki. Początek 
oprowadzania po plantacji o każdej pełnej godzinie 
(od 10:00 do 14:00).

miejsce: Chata Morgana, plantacja „Lawenda 
Kaczawska”, Jastrowiec 15
cena: bezpłatne
rezerwacje: 609 647 316

15:00 - 18:00
Złotoryjskie spacery śladami 
skarbów naszej ziemii: Śladami 
Miedzi

Młodzi Aktywni ze Stowarzyszenia 
Nasze Rio zapraszają na cykl 
spacerów po Złotoryi i okolicach 
śladami naturalnych skarbów 
Ziemi Złotoryjskiej: złota, miedzi, 
piaskowca i bazaltu. Spacer 
„Śladami Miedzi” połączony jest 
z wizytą w skansenie dawnego 
górnictwa i hutnictwa miedzi  
w Leszczynie. Spacery realizowane 
są w ramach programu Działaj 
Lokalnie.

miejsce zbiórki: Baszta 
Kowalska/Plac Reymonta, 
Złotoryja
cena: bezpłatnie
kontakt: kontakt@naszerio.pl

16:00-18:00
Naturalne mapy 
Wygasłych Wulkanów

Warsztaty „Naturalne mapy Wygasłych Wulkanów” 
to barwienie tkanin za pomocą naturalnych składnków 
w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego 
w Chrośnicy. Możesz stworzyć mapę Wygasłych 
Wulkanów na bawełnianej torbie - będzie idealna na 
przyrodnicze spacery i poszukiwanie minerałów.

miejsce: Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia 
Naturalnego w Chrośnicy, Chrośnica 68
cena: 35 zł/os. lub bilet rodzinny 130 zł. Dzieci do 
2 lat gratis.
rezerwacje: 691 207 224

10:00 - 13:00
Spotkanie z katem: wycieczka 
piesza na zabytkową szubienicę  

w Wojcieszowie
Wycieczka śladami 

najciekawszych zabytków 
Wojcieszówa. Dowiedzcie się  
o dawnych sposobach wymierzania 
sprawiedliwości i odwiedźcie 
ukryte w lesie tajemnicze ruiny 
dawnej szubienicy. Tam czeka na 
Was niespodzianka! Ubierzcie 
się na sportowo i adekwatnie do 
pogody, weźcie wodę i przekąskę 
do plecaka, można wziąć ze sobą 
kijki do nordic-walking. Udział 
bezpłatny, rezerwacja nie jest 
konieczna.

miejsce: Zbiórka pod Punktem 
Informacji Turystycznej: 
Bolesława Chrobrego 105, 
Wojcieszów
cena: bezpłatne
kontakt:  
ziemiaaktywnych@gmail.com

wtorek
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11:30 - 13:00
GEO papier!

Podczas warsztatu będziemy m.in czerpać papier 
z dodatkiem węgla, ze złotymi i srebrnymi drobinkami, 
w kolorze ametystu oraz szary niczym granit. Świetna 
zabawa gwarantowana!

miejsce: Gościniec pod Gruszą, Stara Kraśnica
cena: 30 zł/osobę, 120 zł/rodzinę, dzieci do lat 
3 gratis
rezerwacje: 785 881 311, biuro@etnowarsztaty.pl

15:00 - 18:00
Złotoryjskie spacery śladami 
skarbów naszej ziemii: Śladami 
Piaskowca

Młodzi Aktywni ze Stowarzyszenia Nasze Rio 
zapraszają na cykl spacerów po Złotoryi i okolicach 
śladami naturalnych skarbów Ziemi Złotoryjskiej: 
złota, miedzi, piaskowca i bazaltu. Spacer „Śladami 
Piaskowca” połączony jest z wizytą na Kruczych Skałach 
w Jerzmanicac.

miejsce zbiórki: Baszta Kowalska / Plac 
Reymonta, Złotoryja
cena: bezpłatnie
kontakt: kontakt@naszerio.pl

17:00 - 18:30
Spacer na punkt widokowy 
„Krzyżowa Góra” w Podgórkach

Bezpłatny spacer na przepiękny punkt widokowy na 
Górze Krzyżowej w Podgórkach (szczyt z odnznaki PTTK 
Korona Kaczawska). Niedługa i łatwa trasa. Polecane 
obuwie sportowe i odzież dostosowana do pogody.

miejsce: Dom na Widoku, Podgórki 1
cena: bezpłatne

10:00 - 18:00
Dni otwarte w Muzeum w Duninie

Gmina włącza się do udziału w wydarzeniu 
poprzez zaproszenie turystów do muzeum w Duninie 
upamiętniającego toczące się w okolicach bitwy  
i potyczki wojsk Napoleońskich. Muzeum będzie otwarte 
w godzinach 10.00-18.00. Nieopodal muzeum znajduje 
się złoże halojzytu, które też można zobaczyć.

miejsce: Muzeum w Duninie
cena: bezpłatne
kontakt: 76 887 84 21

11:00 - 21:00
Dzień otwarty w galerii ceramiki 
Art-El w Dobkowie

Dzień otwarty w pracowni ceramicznej Art-El  
w Dobkowie. Odwiedźcie galerię prac, porozmawiajcie 
z artystami, dowiedzcie się jak powstają ceramiczne 
dzieła. Na miejscu możliwość zakupienia lokalnego 
rękodzieła.

miejsce: Ceramka Artystyczna Art-El, Dobków 14
cena: bezpłatne
kontakt: 575 779 885

15:00 - 18:00
Złotoryjskie spacery śladami 
skarbów naszej ziemii: Śladami 
Bazaltu

Młodzi Aktywni ze Stowarzyszenia Nasze Rio 
zapraszają na cykl spacerów po Złotoryi i okolicach 
śladami naturalnych skarbów Ziemi Złotoryjskiej: złota, 
miedzi, piaskowca i bazaltu. Spacer „Śladami Bazaltu” 
połączony jest z wizytą w kamieniołomie Wilcza Góra. 
Spacery realizowane są w ramach programu Działaj 
Lokalnie.

czwartek
25 / 07 / 2019



miejsce zbiórki: Baszta Kowalska / Plac 
Reymonta, Złotoryja
cena: bezpłatnie
kontakt: kontakt@naszerio.pl

17:00 - 19:00
Gruszkowe feedback

W ramach spotkania w Gościńcu Pod Gruszą nasi 
goście będą mieli możliwość poznania historii tego 
miejsca, któremu patronuje gruszka w wielu wymiarach-  
artystycznie, architektonicznie, kulinarnie,itp. Będzie 
to opowieść o tym, co było, co jest i tym co będzie. 
W związku z tym ostatnim wymiarem dla uczestników 
tego spotkania przygotujemy małą niespodziankę - 
pokaz warzenia piwa i  jego degustację - oczywiście z 
wykorzystaniem lokalnych zasobów wody i tradycyjnej w 
regionie pasji do tego trunku. Liczba miejsc ograniczona 
(wydarzenie dla 15 osób dorosłych)

miejsce: Gościniec pod Gruszą, Stara Kraśnica
cena: bezpłatne
kontakt: 790 24 08 72

19:00 - 21:00
Warsztaty raku w Galerii Ceramiki 
Art-El

Technika raku to wypalanie ceramiki w 
niekontrolowanej temperaturze w żywym ogniu. 
Rozpalone do czerwoności dzieła wyciąga się z ognia 
specjalnymi szczypcami. Jest to wspaniały spektakl dla 
zmysłów, dlatego warsztaty odbywają się wieczorem. 
Podczas zajęć będziecie mogli samodzielnie poszkliwić 
ceramiczne figurki, a potem, wyjęte z ognia i ostudzone 
zabrać do domu. Liczba miejsc ograniczona - 
konieczna rezerwacja.

miejsce: Ceramka Artystyczna Art-El w Dobkowie
cena: 30 zł./os.
rezerwacje: 575 779 885

15:00 - 18:00
Wokół Okola - Działaj Lokalnie!

Wycieczka nowo wytyczaną ścieżką wokół 
najciekawszych miejsc na Okolu. Start i meta na 
parkingu Przełęcz pod świerkami nad miejscowością 
Lubiechowa. Długość trasy - 7 km. Na szczycie Okola 
znajduje się wspaniały punkt widokowy. Po wycieczce 
spotkanie integracyjne na piknikowisku pod dębem 
w Lubiechowej. (Ścieżka powstaje w wyniku realizacji 
projektu w ramach Działaj Lokalnie).

miejsce zbiórki: Lubiechowa - przełęcz pod 
świerkami - parking
cena: bezpłatnie
kontakt: 607 431 332

16:00-20:00
Dni otwarte Wioski Piasku 
i Kamienia

Program wydarzenia: 16: 00 warsztaty dla dzieci – 
podpłomyki, 17:00 – 18:00 zwiedzanie wsi tematycznej 
(Spacer po dnie morza kredowego, kamienny skwerek, 
skalne ogródki), 18:00 – wykład : Skamieniałości w 
Czaplach znalezione, prowadzący mgr Aleksander 
Kowalski (Uniwersytet Wrocławski), miejsce : świetlica 
Wiejska, 19:00 – Uroczyste otwarcie wystawy 
geologicznej w Jasionkowej Chacie, 20:00 – wspólne 
ognisko

miejsce: Czaple Wioska Piasku i Kamienia
cena: bezpłatne
kontakt: marzena@czaple.info

piątek
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16:30-18:30
Warsztaty kwiatowe kosmetyki 
z geoskładnikami w Zielonym 
Wulkanie 

Kwiatowe kosmetyki naturalne z geoskładnikami 
to warsztat dla dzieci i dorosłych, podczas którego 
zdradzimy tajniki tworzenia kosmetyków. Podczas 
warsztatu wykorzystamy ekstrakty i hydrolaty stworzone 
z kwiatów zebranych z naszego ogrodu, pobliskich łąk i 
lasów, dodatki mineralne, wysokiej jakości nierafinowane 
oleje i masła pochodzące z naszego regionu i całego 
świata. Wyjątkowo w związku z Tygodniem Geoparku 
Kraina Wygasłych Wulkanów dodatkami będą skały i 
minerały. Dzięki bogactwu składników będziecie mogli 
wykonać spersonalizowany kosmetyk naturalny. Do 
wyboru jedna z wielu receptur. Warsztaty poprowadzą 
wykwalifikowani zielarze - fitoterapeuci Marta i Maciej 
Zawierucha.

miejsce: Zielony Wulkan, Rzeszówek 33
cena: 35 zł/os./produkt lub bilet rodzinny 130 zł.
rezerwacje: 693476994, 606571682

13:00 - 18:00
Święto Geoparku w Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej

Wydarzenie podsumowujące całego Tygodnia 
Geoparku. W programie warsztaty edukacyjne, 
pokazy, wykłady na temat Geoparku Kraina Wygasłych 
Wulkanów oraz geologii naszego regionu. W trakcie 
wydarzenia będzie można również wziąć udział w 
grze terenowej „Zagraj z naturą”, Geo-pięćdziesiątce, 
obejrzeć film o powstaniu Sudetów oraz wybuch makiety 
wulkanu.

cena: bezpłatnie
kontakt: kontakt@sudeckazagroda.pl

sobota
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cały tydzień
Wulkaniczny deser w Villi Greta

W czasie Tygodnia Geoparku w restauracji Villa 
Greta serwowany będzie wulkaniczny deser z gorącą 
malinową lawą i wulkaniczną ziemią.

miejsce: Villa Greta, Dobków 59

Złocisty Schabowy  
w Gold Hotel Złotoryja 

Jeśli Złotoryja to złocisty kotlet schabowy,  
w złocistej chrupiącej panierce, ze złocistymi  
pieczonymi ziemniaczkami na zasmażanej kapuście jak 
od mamy. A to wszystko w promocyjnej cenie 22 zł.

miejsce: Gold Hotel Złotoryja


