
Twierdza składa się aż z sześciu fortόw 
i kilku bastionόw. turystów odwiedzających 
twierdzę oprowadzają przewodnicy – 
żołnierze, którzy prezentują zwiedzającym 
broń oraz eksponują znaleziska militarne 
i gόrnicze z okolic Srebrnej Gόry.
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4  
tel. 74 818 00 99 

Godziny otwarcia: 
od 1 kwietnia do 31 października 10:00 – 18:00 
od 1 listopada do 31 marca 10:00 – 16:00

www.forty.pl

Wnętrze świątyni utrzymane w duchu 
baroku zdobią malowidła, obrazy 
i rzeźby, spośród których na szczególną 
uwagę zasługują dzieła Karola 
Sebastiana Flackera: ambona, będąca 
rzeźbiarską kompozycją wyrażającą 
słowa maryjnego hymnu Magnificat 
i ołtarz główny mieszczący cudowną 
figurkę Matki Boskiej.
57-420 Wambierzyce 
Plac Najświętszej Marii Panny 11 
tel.: 074 871 91 70 

www.wambierzyce.pl

Zamek Kapitanowo poprzez 
700 lat swego istnienia wtopił 
się w krajobraz wielkiej doliny rzeki 
Ścinawki. Odegrał wielką rolę zarówno 
jako budowla obronna jak i rezydencja 
kilku szlacheckich rodów. Apogeum 
swej potęgi przeżywał w szczególności 
w okresie renesansu (XVI, XVII wiek). 
57-410 Ścinawka Średnia 
ul. Marii Konopnickiej – Zamek 
tel. 601 069 038  

W celu umówienia się na zwiedzanie  
konieczny kontakt telefoniczny.

To nowoczesny ośrodek 
narciarski zlokalizowany 
w miejscowości Sienna. 
Ośrodek oferuje atrakcyjne 
trasy narciarskie, nowoczesny 
system wyciągów, a także 
rozwinięty system 
sztucznego naśnieżania. 
57-550 Stronie Śląskie  
ul. Sienna 11 
tel. 74 884 34 01 

www.czarnagora.pl

Barokowa Sala Balowa zwana Salą 
Szeptów, gotycka Czarna Wieża, 
oryginalne barokowe zdobne 
piece ogrzewające tak potężny 
obiekt, sgraffito na wewnętrznym 
dziedzińcu – to i inne atrakcje 
czekają na zwiedzających.
57-530 Międzylesie, Plac Wolności 42 
tel.: 74 812 65 42 

Zwiedzanie w godzinach: 
12:00, 14:00, 16:00

www.zamekmiedzylesie.pl

Zieleniec oferuje 
doskonale przygotowane 
trasy narciarskie, 
o różnym stopniu 
trudności, urozmaicone 
nartostrady, a także 
miejsca idealne dla 
najmłodszych.

www.zieleniec.pl

To wielki, wspólny grobowiec ofiar wojen 
Śląskich. Ściany i sufit kaplicy wyłożone 
tysiącami czaszek i kości ludzkich, 
natomiast pod podłogą spoczywają 
kolejne tysiące ludzkich szczątków.
57-350 Kudowa Zdrój – Czermna  
ul. Stanisława Moniuszki 8  
tel. 605-540-927

Godziny otwarcia: 
od maja do września: 
9:30 – 13:00 oraz 14:00 – 17:30  
w okresie jesienno-zimowym: 10:00 – 16:00

www.czermna.pl

Wędrując Miejską Trasą Turystyczną 
zwiedzimy mury obronne Bystrzycy 
Kłodzkiej, wejdziemy na jedną ze 
starych miejskich wież, skąd doskonale 
widać panoramę miasta oraz 
zwiedzimy piękny zabytkowy rynek 
wraz z Ratuszem i figurą św. Trójcy.
Centrum Informacji Turystycznej 
57-500 Bystrzyca Kłodzka  
Mały Rynek 2/1 
tel.: 74 811 37 31 

www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
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Twierdza Srebrna Góra Bazylika w Wambierzycach

Zamek Kapitanowo Ośrodek Narciarska Czarna Góra

Zamek w Międzylesiu Ośrodek Narciarski Zieleniec Ski Arena

Kaplica Czaszek w Czermnej 
Miejska Trasa Turystyczna 
w Bystrzycy Kłodzkiej
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Spacer alejkami pośród zapachu 
niezliczonych kwiatów, a przy tym 
bajeczna podróż dookoła świata. 
Niesamowite obiekty architektury, 
które sprawią, że dzięki nim poznasz 
sekrety najsłynniejszych budowli 
naszego globu.
57-300 Kłodzko, ul. Noworudzka 11 
tel. 792 444 333

Godziny otwarcia:   9:00 – 19:00

www.minieuroland.pl

Królowa sudeckich jaskiń zaprasza do 
swoich podziemnych korytarzy. Ponad 700 
metrów trasy turystycznej, Urozmaicenie 
i bogactwo form naciekowych oraz 
wspaniałe pokazy światła i dźwięku 
sprawiają, że jest to jedna z najczęściej 
odwiedzanych atrakcji Ziemi Kłodzkiej. 
57-550 Stronie Śląskie, Kletno 18 
Tel. 74 81 41 250

Godziny otwarcia: 9:00 – 16:40 
(poniedziałek i czwartek nieczynne)

www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Największy i najwyższy wodospad 
w Masywie Śnieżnika, drugi co 
do wysokości w Sudetach. Nad 
wodospadem znajduje się mostek, 
a wokół niego wyznaczono 
ścieżki oraz schodki prowadzące 
do tarasów widokowych, tak by 
można było oglądać wodospad 
i wąwóz z każdej strony. 
Informacja Turystyczna PTTK 
ul. Wojska Polskiego 2 
tel. 74 813 51 95 

Podziemna turystyczna kopalnia węgla 
w Nowej Rudzie przestała wydobywać ten 
surowiec w 1996 roku i od tego czasu służy 
celom naukowym i jest główną atrakcją 
tego miasta. Oprócz spaceru w podziemiach 
warto najpierw zajrzeć do sal wystawowych, 
gdzie zgromadzono eksponaty ze wszystkich 
dziedzin górnictwa podziemnego. 
57-401 Nowa Ruda, ul. Obozowa 4 
tel. 74 872 79 11

Godziny otwarcia: 9:00 – 16:00

www.kopalnia-muzeum.pl

Oprócz ciekawych historii, wielu legend 
i mitów czekają podziemne korytarze, 
labirynty, poczucie się jak żołnierz przy 
przeglądaniu armat i piękne widoki 
panoramy miasta i otaczających je gór. 
Warto poznać choć część sekretów jakie kryje 
w sobie ten obiekt. 
57-300 Kłodzko, ul. Grodzisko 1 
tel. 74 867 34 68

Godziny otwarcia: 
od kwietnia do października 9:00 – 18:00 
od listopada do marca 9:00 – 15:00

www.twierdza.klodzko.pl

Udostępniona do zwiedzania 
sztolnia nr 18 posiada specjalnie 
przygotowaną trasę turystyczną 
o długości ok. 200 m, oglądając 
przy tym atrakcyjne wystąpienia 
miejscowych minerałów (fluoryt, 
kwarc i inne) oraz szereg 
specjalnych ekspozycji. 
57-550 Stronie Śląskie, Kletno 40 
tel. +48 601 889 243 

Godziny otwarcia: 9:00 – 17:00

http://kletno.pl/kopalnia/

Kopalnia oferuje wiele atrakcji dla turystów, takich jak: Muzeum 
Minerałów, zwiedzanie sztolni Gertruda czy Sztolni Czarnej 
z podziemnym wodospadem. Obok Kopalni Złota powstał 
Średniowieczny Park Techniki, w którym można zobaczyć 
wszystkie rodzaje średniowiecznych urządzeń technicznych: 
potężne młyńskie koła, kierat, hutę i stęporowe kruszarki.
Kopalnia Złota  
57-250 Złoty Stok, ul. Złota 7, tel. 74 817 55 08 
Godziny otwarcia:  
Sezon letni, od 1 kwietnia do 31 października 9:00 – 18:00 
Sezon zimowy, od 1 listopada do 31 marca 9:00 – 16:00
Park Techniki 
57-250 Złoty Stok, ul. Złota 2, tel. 74 817 61 27
Godziny otwarcia:  
od 1 kwietnia do 31 października 10:00 – 18:00
www.kopalniazlota.pl www.parktechniki.pl 

Jedna z największych atrakcji 
Radkowa. Zalew położony 
w bajecznej scenerii, 
u stóp Gór Stołowych. To 
wyśmienite miejsce dla 
osób poszukujących ciszy 
i odpoczynku, jak i dla osób, 
które szukają miejsca do 
aktywnego wypoczynku. 
Można tu popływać lub 
połowić ryby, a wszystko to 
mając przed sobą cudowną 
panoramę Gór Stołowych. 

Zbiornik wodny w Starej 
Morawie to idealne miejsce 
na letnie wakacje. Duża 
piaszczysta plaża wraz 
z boiskami sportowymi, duże 
molo oraz miejsce dla wędkarzy. 
To wszystko zaledwie 2 km od 
Stronia Śląskiego.
57-550 Stara Morawa 
Stara Morawa 6 
tel. 74 814 16 04 

www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Szczeliniec Wielki jest najwyższym 
szczytem Gór Stołowych. Na szczyt 
prowadzi droga zbudowana z ponad 
600 kamiennych stopni.

Błędne Skały to labirynt szczelin 
i zaułków, niekiedy niezwykle 
wąskich, oddzielających bloki skalne 
kilkunastometrowej wysokości. 
Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych 
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój 
tel. + 48 74 / 8661 – 436

www.pngs.com.pl

Muzeum Ziemi posiada 
unikatową kolekcję minerałów 
i skamieniałości na skalę Polski, 
jak i Europy. Okazy pochodzą 
z całego świata. Do rzadko 
spotykanych znalezisk należą 
cztery skamieniałe gniazda 
z jajami dinozaurów – łącznie 
ponad czterdzieści jaj.
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kletno 27 
tel. 748 140 828

Godziny otwarcia: 
9:00 – 18:00

Najznamienitsze w Polsce Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju mieści się w XVII wiecznym młynie 
papierniczym, unikatowym zabytku techniki. Położone 
jest nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, na południowych 
obrzeżach miasta, przy międzynarodowej trasie 
biegnącej w kierunku granicy z Czechami. 
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42, tel: + 48 74 862 74 00 
Godziny otwarcia: 
listopad – kwiecień:   
wtorek – niedziela 9.00 – 15.00 (poniedziałki nieczynne)
maj – sierpień:  
poniedziałek – sobota 9.00 – 18.00, niedziela 9.00 – 15.00
wrzesień – październik:  
poniedziałek– sobota 9.00 – 17.00, niedziela 9.00 – 15.00
www.muzpap.pl
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Park Miniatur w Kłodzku

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Wodospad Wilczki Międzygórze Kopalnia Węgla Nowa Ruda

Twierdza Kłodzka

Kopalnia Uranu w Kletnie 

Kopalnia Złota w Złotym 
Stoku i Średniowieczny 
Park Techniki Zalew w Radkowie

Zalew Stara Morawa

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały

Muzeum Ziemi w Kletnie

Muzeum Papiernictwa  
Duszniki Zdrój
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