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Wroclaw

Karkonose

Společenske turisticke atrakce

Klodzka Kotlina

% použijte slevu  %

Vítejte na vyhlídkove věže v České Republice, 
který vám poskytne úžasný výhled z ptačí 
perspektivy. Můžete vidět tady jedinečnost 
přírody Karkonosy. Spolu obdivujeme 
krásu místního lesa od té doby kořeny až 
k koruně stromů a bezprecedentní nikde jiné, 
enedmické druhy rostlin a zviřat.
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Karpacz (43 km), Szklarska Poreba (62 km) 
Wroclaw (137 km)
ul. Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně, Česká republika
Otevřeno celý rok
www.stezkakrkonose.cz/pl/
www.odkryjczechy.pl

Cesta v korunách stromů
Karkonoše – Česká republika

Toto je jediné takové 
místo na jihu Polska, 
kde můžete vidět 
svět obrácené o 171 
stupňů. Vstupujete 
do budovy přes horní 
okno a chůze na strop. 
Chata na hlavě je úplně 
vybaveno a vybaveno 
v každodenních 
předmětech použít ...
Od června 
NOVÉ ATRAKCE! 
GRAVITAČNÍ CHATA!

Chalupa na hlavě
Gravitační chata
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Miłków 71, 58-535 Miłków 
tel. 570 080 582
www.chatanaglowie.eu

Po cestě vás zajistíme nejkrásnější 
zahradu v Krkonoších složené v souladu 
s japonskými umění zakládání zahrad 
a filozofie fen shui. Procházka po 
zahradě vám ukáže krása Karkonosky 
uzavřene přírody v kompozicích 
charakteristických pro Japonsko, 
potoků a vodopádů.

Japonská zahrada Siruwia
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Otevřeno denně od 9:00 do 18:00 
(od května do října)
ul. Brzozowe Wzgórze 8B, 58-563 Przesieka 
tel. 509 843 069, 509 789 426
www.siruwia.pl

Huta Julia je jedna z mála 
existujicich výrobců skla 
krystalniho v Polsku. Vyráběné 
jsou tu ručně tvarované 
a leštěné distribuovaných na 
trzích po celém světě. Turisté se 
mohou přiblížit využijte ručního 
výrobního procesu krystalů 
při prohlídkách s průvodcem 
a zúčastnit se v praxe.

Továrna z křišťálového skla Julia
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ul. Kryształowa 73, Piechowice 
tel. +48 75 76 12 413/14
www.hutajulia.com

Mineralogické Muzeum v Szklarskiej Porebie mohou sledovat téměř 4000 
exponátů minerálů i zkamielity s caleho světa a takže jedné výstavní zkosmosu  
- Gibeon meteoritu. Před budovou muzea je jediná v Evropě „Karbonski Les”. 
Jedná se o zkamenělé kmeny stromů Dadoxylon, které rostly zhruba před 300 
miliony let. Druhá část muzea je fosílie a kostky dinosaurů. Jedná se o největší 
sbírku těchto plazů z Polska před milióny let a výstavu modelů retro automobilů 
od prvního automobilového průmyslu až po současnost. Muzeum je regionální 
obchod se suvenýry, minerály a šperky.

Mineralogické muzeum
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Otevírací doba: 
Během sezóny je otevřena každý den 10-18 
mimo sezónu od úterý do neděle 10-18 
Pondělí zavřeno
ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
Tel: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl

Zveme vás na jedinečné místo miliony let 
geologických procesů a přes šest století 
hornických tradic vytvořila jedinečnou 
atrakci v celostátním měřítku turistyckim. 
S námi budete ohromeni krásou barevné 
minerály a objevíte tajemné tajné 
sovětské dějiny uranový důl. Zveme 
turisty individuální a organizované 
skupiny, Prohlídka se koná s průvodcem, 
ve skupinách až do 25 osob.
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Důl se nachází ve městě KLETNO 40.
Informace a rezervace: +48 601 889 243
www.kletno.pl

Uranový důl v Kletně

To je nejvyšší křivková věž v Polsku – 34 m. 
Odchylka věže od svislice je až 2 metry a 14 
cm. Po překonání 139 stupňů můžete videt 
Ząbkowice Śląskie a okouzlující panorama 
okolí - pohled je nezapomenutelný. 
Její minulost je tajemná a historie 
nevysvětlitelné. Nemůžete žít až dnes Určitě 
mohu říct, kdy přesně byla vytvořena nebo 
pro jaký účel byla postavena. 

Křivková Věž
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Regionální pamětní komora Józef Glabiszewski 
ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl 
tel. +48 74 815 20 43

V okolí parku jsou jedinečné obří fauny sladkovodní. Speciálně 
navržené cesty umožňují abychom prošli skutečným dnem 
rybníka, ve kterém můžeme poznat strukturu ryb, hmyzu, 
obojživelníků a plazů. Celá atrakce je doplněna možností 
rybolovu sladkovodní.
Siedlisko komplex
Pstruh pozyva!
Łowisko-Park Mega Ryb-Skoczlandia-Restaurace

Skoczlandia 

Mega Fish Park
17

58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
tel. 75 617 13 14, 605 598 712 
www.siedliskopstraga.pl
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Odkud pochází červená čepice úředníka? Kolik řídila 
nejrychlejší parní lokomotiva? Jak je pár vytvořen 
horké, že to uvede do pohybu? Odpovědi na tyto otázky 
můžete se dostat do našeho muzea, které běží jeho 
činnost v oblasti historické lokomotivy shromáždění 
přes téměř 150 jednotek kolejových vozidel. Muzeum 
také organizuje jízdy na historickém táboře a je místem 
setkání pro milovníky starých technologií.
Muzeum je otevřeno každý den. Srdečně Vás zveme.

Naše misie je jednoducha - každodenní 
ukazujeme obtížnost důlní práce 
spousta turistů. Připomínáme vám 
to starším generacím učíme nové. 
Udržujeme a ukládáme důlní těžbu 
tradice a suvenýry. Turistické programy 
a edukace jsou přizpůsobeny všem 
věková skupinam. To nám dobře víme 
člověk si nejvíc zapomene, když někdy 
bude to zábavné, někdy strašně.

Jediný podzemní vodopád v Polsku, pasáž 
podzemní oranžovou tramvají, setkání 
s Gnomem a Górnikem, zlaté posezení. 
Jedinečný v evropském měřítku Středověký 
Hornické osídlení, primární Sztolnia Ochrowa, 
Muzeum minerálů, Muzeum hornictví a 
historie Zlatý svah, pokoje hádanky Breaker 
Escape Pokoje. VŠECHNY DEN DOBRÉ FUN!

Palác Marianny z Oranskej v Kamiencu 
Ząbkowickim spolu s okolím park vznikl v 19. 
století. Po létach se opět stala přehlídkou 
komunity Kamieniec Ząbkowicki. Je to 
skutečná perla architektonické činnosti 
v evropské meritku. Impresuje svou 
impozantním formou, a velikostí bohatství 
architektonických řešení.

Jedna z největších atrakcí masivu Śnieżnik je 
medvědí jeskyně ležící na pravé straně údolí 
Kleśnica, v bloku mramorů ležících na vrcholu 
Stroméje (1116,8 m.n.p.m.). Je to nejdelší jeskyně 
v Sudetách a jeden z největších v Polsku. Turistická 
trasa, která je k dispozici turistům, je asi 360 m 
dlouhá, od co na něm vidíme asi 500 m jeskyně.

Fantastický výhled na 
dobrodružství ... 
Krásné dobrodružství! Relax na 
kánoi ponton! Relax v našem 
marinu! kanoistika ponton 
s Bardzkie soutěskou je to výlet 
s pěti meandry Nysa Kłodzka. 
A když máte hlad my Vám 
nabídneme čerstvý pstruh!

Železniční muzeum ve Slezsku

Turistická podzemní 
trasa Nowa Ruda

Zlatá bašta v Złoty Stoku

Palác v Kamieńcu ZąbkowickimMedvědí jeskyně

Rafting na lyžařském raftu7
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ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 
tel. 74 63 74 330, +48 692 407 401 
e-mail: muzeum@muzeumtechniki.pl
www.muzeumtechniki.pl

ul. Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda 
tel./fax +48 74 872 79 11
www.kopalnia-muzeum.pl

Otevřete IV-X od 9:00 do 18:00 (poslední vstup v 17:30) 
XI-III od 9:00 do 17:00 (poslední vstup v 16:00)
ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok 
tel. 74 81 75 508
www.kopalniazlota.pl

Otevírací doba: od 10:00 do 17:00 (vstup každou hodinu) 
Ve věci rezervace vstupenek, organizace  
výlety a další informace, kontaktujte prosím
Turistické informace:  
tel. 74 637 01 67, e-mail: pit@kamienieczabkowicki.eu

Otevřeno: 9:00-16:40 s výjimkou pondělí a čtvrtku 
(ve čtvrtek otevřeno od dubna do srpna)
POŽADOVANÝ VČASNY REZERVOVANÝ VSTUP 
Tel. 74 81 41 250 e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl
Kletno 18, 57-550 Stronie Śląskie
www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Otevírací doba: od 9:00 do 16:00
Bardo, ulice Skalna (u mostu) 
tel. 725 300 303
www.ski-raft.pl SLEVA  10 %

Plavba po Odrě trvá 90 minut. Loď se vyplaví 
z Wratislavia pristav  na adrese Boulevard Xawereho 
Dunikowskeho- točí se směrem k Opatowicka ostrov 
a projíždí kolem Ostrów Tumski s panoramatickým 
výhledem na katedrálu, Grunwaldzki most, bulváru 
Wroclavske Politechniky. Zveme vas do naší 
restaurace, která je otevřená během plavby, stejně 
jako na místě v pristav.

Hlad na zkušenost? Prijdte se na 
laserovou arénu! Je to válečná, 
postapokalyptická oblast. Bludiště 
s body pozorování pro snipery 
a potenciální zásahy nalezeny 
na každém rohu. Chaotické, 
nezapomenutelné a kořeněné o husí 
kůži scenérie, kde všechno může se 
stát - dokonce i jeden falešný provoz 
může znamenat ztratu.

Lodní Wratislavia

Nyska Laser Tag
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Otevírací doba: 12:00 - 23:00 
Plavby od pondělí do neděle 
mezi 12:00, 14:00 a 16:00
tel. 570 902 903 
www.statekrestauracja.pl

ul. Nyska 61 A, 50-505 Wrocław 
tel. 717 373 971
www.lasertagnyska.pl

Let motorovym kluzákem po miste 
Wroclaw to je perfektní příležitost 
podívat se město s úplně jinou 
perspektivou. Zvedli jsme se do 
výšky 500 metrů a pod dohledem 
instruktora můžete pilotovat 
motorový kluzák.Létání obdivujeme 
krásný most Rędziński, a panorama 
celého mista Wroclaw. Letenky se 
uskuteční na letišti v Szymanów.

Zveme vás do největší bowlingové dráhy 
ve miste Wroclaw!
Nabízíme: 
* 24 moderních skladeb 
* Volná obuv a vybavení pro děti 
* Bar s rozsáhlou nabídkou jídel, občerstvení  
   a nápojů rostor pro akce, školení a konference 
* Profesionální zvukový systém
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Tel. 698 670 596 
Facebook: Motolotni Wrocław

Sky Bowling, 2p. Galerii Sky Tower 
ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław 
tel. 717 128 222, 717 128 333
Rezervace online:

www.flytech.pl

www.skybowling.pl/kalkulator

Motolotnia Wrocław 

Sky Bowling

Nádherná vesnice Galowice, poblíž mista 
Wroclaw výjimečné místo - historická sýpka z 18. 
století, a v něm Muzeum kočárů - mimořádná 
sbírka historická vozidla: reprezentativní vozy, 
kočáry, sáňkařské dráhy, kočáry s koňmi, koně s 
motorem požáru a mnoho dalších. Každý z nich je 
příkladem řemesla řemeslné zpracování, všechny 
skrývají fascinující příběhy s průvodce.

Připravte se na jedinečný výlet 
do kdy byla motorizace vlastněna 
individuální a jedinečný 
charakter. Pokusíme se vás 
přesunout v dávné době polského 
původu jako je legendární 
Falcon 1000, Fiat 508 s polského 
montaže. Najdete zde také 
největší sběr automobilů v Polsku 
Rolls & Royce a Bentley.

Muzeum kočárů Galowice

Automobilové muzeum Topacz
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Úterý - pátek 10.00-16.00 
Sobota - neděle 11.00-17.00
ul. Leśna 5, 55-020 Galowice k/Żórawiny 
tel. +48 71 316 41 16
www.muzeumgalowice.pl

Główna 12, Ślęza, 55-040 Kobierzyce 
tel. 888108148, e-mail: muzeum@topacz.pl 
www.muzeum.topacz.pl 
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