Nasza przygoda rozpoczęła się o godz. 7.15 w miejscu zetknięcia 50- tego równoleżnika (N)
i 19 południka (E). Zapakowawszy walizki, zająwszy miejsca oraz dopełniwszy wszelkich obowiązków
formalnych ruszyliśmy w nieznane.
Podróż po wysokiej przepustowości autostradzie przebiegła wyjątkowo sprawnie, i tak, po 3
godzinach od opuszczenia domowych pieleszy wkraczaliśmy w podziemny, a nawet i „złoty” świat.
Wyborni przewodnicy zapoznali nas z historią i ciekawostkami związanymi z kopalnią złota w Złotym
Stoku. Zwiedziliśmy podziemne korytarze, ujrzeliśmy unikalną atrakcję, jaką był podziemny
wodospad, przeszliśmy korytarzem śmierci, aż w końcu wyjechaliśmy składem kolejowym na
powierzchnię. Przybytek ten opuściliśmy ze zdumionymi, acz zadowolonymi minami.
Dalszą część dnia spędziliśmy na podziwianiu monumentalnej Twierdzy w Kłodzku. Mieliśmy
okazję odwiedzić jej rozliczne, podziemne labirynty, zobaczyć prawdziwą salę tortur oraz podziwiać
zapierający dech w piersiach krajobraz rysujący się z tarasu widokowego Twierdzy.
Przyszedł też czas na zwiedzanie obiektów sakralnych miasta oraz spożywanie miejscowych
delikatesów serwowanych w urokliwych lodziarniach.
Oczywiście przyszedł też czas na relaks. Na spoczynek udaliśmy się do przytulnego pensjonatu
usytuowanego w pobliżu szemrzącego strumyka. Po spożyciu pożywnego i zdrowego posiłku
udaliśmy się na plac rekreacyjny celem zażycia ruchu na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się przednio!
Było zarówno ognisko, jak i tańce pod rozgwieżdżonym niebem. Serca nasze przepełniała błoga
radość. Po zabawach udaliśmy się na spoczynek, aczkolwiek grupa chętnych miała jeszcze możliwość
zmierzenia się z serią gier planszowych. Dla niektórych okazało się być to wielkim wyzwaniem, trudno
było odpuścić rywalizację i ot, po prostu, pogrążyć się we śnie.
Nie mniej jednak, następnego dnia wszyscy wstaliśmy wypoczęci, a humory jak zwykle dopisywały.
Tego dnia plan naszej wyprawy skupiony był na cudach natury. I tak zaczęliśmy dzień od eksploracji
Jaskini Niedźwiedziej. Miejsce to niewątpliwie zachwyciło każdego. Bogate naciekowe formy
krasowe, kręte korytarze oraz wielkie „sale balowe” uformowane na przestrzeni setek tysięcy lat
zadziwiały i zachwycały nas z niespotykaną siłą.
Po sporej już dawce przeżyć estetyczno-emocjonalnych ruszyliśmy w stronę kolejnego cudu natury
tzn. Błędnych Skał. Te piaskowe formacje, tworzące labirynty rodem z najpiękniejszych baśni, były
cudownym zakończeniem naszej wycieczki.
Kotlina Kłodzka zostanie w naszych sercach i pamięci zapamiętana jako ekstatycznie piękna
kraina, dająca niezliczone możliwości odkrywania cudów natury i wytworów ludzkiej cywilizacji.
Apetyt nasz nie został zaspokojony i z niecierpliwością czekamy na więcej.

