
POLECA PORTAL POLECA PORTAL

Deutsch PусскийČeskýEnglish

Zwiedzaj Polskę z portalem

atrakcje galeriefilmy

D
ol

ny
 Ś

lą
sk

  
at

ra
kc

je
 tu

ry
st

yc
zn

e 
20

20
Ka

rk
on

os
ze

 • 
W

ro
cł

aw
 • 

Ja
w

or
zy

na
 Ś

lą
sk

a 
• Z

ie
m

ia
 K

ło
dz

ka
 • 

 B
ol

es
ła

w
ie

c i
 o

ko
lic

e 

Wrocław

Karkonosze

Kotlina Kłodzka

Dolny Śląsk – atrakcje turystyczne 2020

Magiczna Pławna to miejsce gdzie przeplatają się sztuka, 
baśnie i historia. W Zamku Śląskich Legend zobaczycie 
jedyny na świecie strunowy teatr lalek. Na wzgórzu 
osiadła Arka Noego wraz z muzeum Starego Testamentu. 
Gród Rycerski z drewnianym Koniem Trojańskim 
przeniesie Was do innej epoki. Magiczna Pławna to 
także wyjątkowe, wykonane przez znanych artystów 
inscenizacje oraz warsztaty kreatywne i rzemieślnicze, 
w których udział może wziąć każdy odwiedzający.

Wszystkie osoby pragnące poznać bolesławieckie 
tradycje garncarskie zapraszamy do zwiedzania wury 
ceramiki. Podczas wizyty zaprezentujemy wszystkie etapy 
produkcji, dzięki czemu każdy może przyjrzeć się z bliska, 
w jaki sposób powstaje nasza ceramika. Posiadamy 
również nowoczesną halę warsztatową, gdzie każdy może 
własnoręcznie pomalować produkt w postaci biskwitu, 
który oszkliwimy i wypalimy. Na hali dostępna też jest 
kawiarenka z kawą, herbatą, zimnymi napojami, lodami, 
ciastem i deserami. 

Magiczna Pławna

Manufaktura Ceramiki

Ceny biletów zależą od pakietu zwiedzania:  
normalny od 15 do 25 zł, ulgowy od 11 do 18 zł 
Czynne codziennie w godzinach 10:00-18:00
Pławna Dolna 93, 59-623 Lubomierz 
tel. 793 794 638

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 14:00 
Sobota od 7:00 do 13:00, Niedziela od 10:00 do 14:00  
po uprzedniej rezerwacji terminu 
Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 516 380 653
www.ceramiczna-przygoda.pl
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W dawnym czasach nad Kłodzkiem górował 
zamek, który z czasem został przekształcony 
w twierdzę. Jak wyglądało życie żołnierzyh,  
jak budowano fortyfikacje, co się w niej mieściło? 
Tego wszystkiego można dowiedzieć się 
odwiedzając Twierdzę Kłodzko. Emocje zapewni 
podziemny labirynt – jedyny taki w Polsce.

Każde miasto ma swoje tajemnice. 
Swoje sekretne miejsca. A co gdy 
pod powierzchnią rynku, kamienic, 
ulic kryje się inne PODZIEMNE 
MIASTO? Odkryj dawne Kłodzko, 
odwiedź Podziemną Trasę 
Turystyczną w Kłodzku.

tel. 74 867 34 68  
twierdza@twierdza.klodzko.pl
www.twierdza.klodzko.pl

tel. 74 663 18 00, 519 409 181 
e-mail: trasa@podziemia.klodzko.pl 
www.podziemia.klodzko.pl
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Jedna z największych atrakcji Masywu Śnieżnika to 
Jaskinia Niedźwiedzia położona na prawym zboczu doliny 
Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej 
(1166,8 m n.p.m.). Jest to najdłuższa jaskinia w Sudetach 
i jedna z większych w Polsce. Trasa turystyczna, która 
udostępniona jest dla turystów liczy około 360 m, przy 
czym możemy na niej zobaczyć około 500 m jaskini. 

Jaskinia Niedźwiedzia

Czynna: 9:00 -16:40 oprócz poniedziałków i czwartków 
(w czwartki czynna od kwietnia do sierpnia)
WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA BILETÓW 
Tel. 74 81 41 250 e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl
Kletno 18, 57-550 Stronie Śląskie
www.jaskinianiedzwiedzia.pl
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Zapraszamy Cię w wyjątkowe miejsce, gdzie 
miliony lat procesów geologicznych oraz 
przeszło sześć wieków tradycji górniczych 
stworzyło unikalną w skali kraju atrakcję 
turystyczną. U nas zachwycisz sie pięknem 
kolorowych minerałów oraz poznasz 
tajemniczą historę tajnej sowieckiej 
kopalni uranu.  Zapraszamy turystów 
indywidualnych oraz grupy zorganizowane, 
zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, 
w grupach maksymalnie 25 osobowych.
Kopalnia znajduje się w miejscowości KLETNO 40.
Informacje i rezerwacje:  +48 601 889 243
www.kletno.pl Kopalnia Uranu w Kletnie
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Największy i najwyższy wodospad w Masywie 
Śnieżnika jest jednocześnie drugim 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.   
Tuż obok znajduje się Dom Nad Wodospadem, który 
zaprasza do korzystania z pokoi, baru oraz restauracji, 
która serwuje pyszną tradycyjną kuchnię i nie tylko. 

Wodospad Wilczki

ul. Wojska Polskiego 12 
57-514 Międzygórze 
tel. (+48) 74 813 51 20
www.miedzygorze.net
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Twierdza Kłodzko

Podziemna Trasa Turystyczna

RABAT NA OKOLICĘ

Średniowieczna Krzywa Wieża 
w Ząbkowicach Śląskich, jest 
jedną z największych ciekawostek 
turystycznych Dolnego Śląska. Wysokość 
wieży wynosi 34 m - jest to najwyższa 
krzywa wieża w Polsce! Na szczyt 
„Śląskiej Pizy” wiedzie 139 schodów, 
a na jej szczycie odnajdziecie przepiękny 
punkt widokowy na miasto i okolice.

Krzywa Wieża 

 
Otwarte codziennie: od 9:30 do 17:30 
Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego 
ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
tel. +48 74 815 20 43 
ww.krzywawieza.eu   
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W Muzeum Zabawek prezentujemy ponad 
5000 eksponatów, z różnych zakątków 
świata. Każda zabawka to miniaturowe 
dzieło sztuki, które przekazuje nam 
intrygujące historie.
Nie będzie to nudna lekcja historii – 
kolorowy, piękny, zaskakujący świat zabawek 
wciągnie każdego, bez względu na wiek. 

Muzeum Zabawek Kudowa-Zdrój 

Czynne codziennie 
maj - wrzesień od 9:00 do 18:00 
październik-kwiecień od 10:00 do 17:00 
ul. Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa Zdrój 
tel. 74 866 49 70, 601 948 423  
www.muzeum-zabawek.pl  
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Zapraszamy miłośników wędki 
i pstrąga do naszego Łowiska „Złoty 
Pstrąg”. Dodatkową atrakcję stanowi 
Park Zabaw, a w nim: statek piratów, 
mini tyrolka, piaskownica dla 
najmłodszych. W Wiejskiej Zagrodzie 
dzieci ucieszy kontakt ze zwierzętami. 
Zapraszamy do naszej Karczmy Rybnej 
oraz do skorzystania z noclegów 
w domku góralskim. 

Łowisko „Złoty Pstrąg”

Boguszyn 31 A, 57-300 Kłodzko 
tel.: 78 11 78 227
www.zlotypstrag.pl
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Kolejkowo to ogromna, tętniąca życiem makieta, 
przedstawiająca wspaniały Dolny Śląsk. Cudowny świat 
w Kolejkowie jest 25 razy mniejszy od tego realnego 
a rzeczywistość została pokazana z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. W miniaturowym świecie zobaczymy jeżdżące 
pociągi i samochody, wcielimy się w rolnika, operatora koparki 
czy wędkarza. Potowarzyszymy turystom podczas górskich 
wypraw a także weźmiemy udział w akcji ratunkowej. 
Zmieniające się pory dnia i nocy odkrywają sekrety 
codziennego życia miniaturowych mieszkańców Kolejkowa, 
powodując wypieki na twarzach wszystkich zwiedzających. 

Kolejkowo

Ceny biletów: bilet normalny 23 zł, bilet ulgowy 17 zł  
Czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00 
Pl. Orląt Lwowskich 20B, 53-605 Wrocław 
tel. 880 008 004
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GOjump i GOair to największy kompleks rozrywkowy 
w Polsce (łącznie blisko 5000 m2 atrakcji!). Największy 
park trampolin w Polsce i pierwszy na Dolny Śląsku Park 
dmuchanych atrakcji (dzieli je tylko 250 m). 
GOjump to ponad 15 stref atrakcji m.in.: trampoliny, basen 
z gąbkami, ogromne zjeżdżalnie i ścianki wspinaczkowe. 
GOair – Powietrzne Miasto to aż 20 dmuchanych atrakcji! 
Zjeżdżalnie, tunele, wyrzutnie, tory przeszkód, kręcące się 
belki i wiele więcej. GOjump

GOair

26

GOjump ul. Długosza 59-75 
GOair ul. Długosza 42-46 
Wrocław 
www.wroclaw.gojump.pl 
www.goair.com.pl 



Twierdza Srebrna Góra – 
największa górska fortyfikacja 
w Europie. Nigdy niezdobyta. 
Fenomenalna atrakcja dla 
całych rodzin. Oprowadzanie 
z przewodnikiem, nocne 
zwiedzanie, piękne widoki. 
Czynna przez cały rok.

15

tel. 74 818 00 99 
e-mail: info@forty.pl
www.forty.pl
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Odwiedzając nasz park zapoznają się Państwo 
z perfekcyjnie wykonanymi modelami zamków, 
pałaców, kościołów oraz ratuszy z naszego regionu, 
wszystkie zrobione są w skali 1:25, wraz z największą 
w Europie Miniaturą gór, jakimi w naszym przypadku 
jest pasmo Karkonoszy, wraz ze Śnieżką (1602 m n.p.m.) 
oraz wiernie odtworzonymi szlakami i schroniskami. Park Miniatur Kowary

Pałacowa Bawialnia Kowary

Czynne cały rok 9:00 – 18:00 
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary 
tel. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699
Po zwiedzeniu Parku zapraszamy do Pałacowej Bawialni. 
Tutaj najmłodsi mogą przeżyć gigantyczną frajdę na naszych 
dmuchanych zamkach i innych atrakcjach.  
Od czerwca do października 09:00-18:00

www.palacowa-bawialnia.pl

www.park-miniatur.com 2 Mała Japonia – Ogród Japoński 
Siruwia to  jedno z najciekawszych 
miejsc Karkonoszy. W każdym 
zakątku Małej Japonii czekają na 
Ciebie niezwykłe atrakcje, które 

musisz zobaczyć. Zachwycone będą zarówno 
osoby szukające relaksu i odpoczynku, 
jak i te które poszukują wrażeń i nowych 
doświadczeń.

Czynne codziennie: 10:00 do 19:00 
(od 26.04 do 31.10.2019 r.)  
Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka 
tel.  +48 509 789 426 
www.malajaponia.pl
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To jedyne takie miejsce na południu Polski, gdzie możecie 
obejrzeć świat odwrócony o 171 stopni w Chacie na głowie! 
Do budynku wchodzi się przez okno szczytowe i spaceruje 
po suficie. Chata na głowie jest kompletnie umeblowana 
i wyposażona w przedmioty codziennego użytku... Dodatkową 
atrakcję stanowi Chatka grawitacyjna, która dostarczy Wam 
niesamowitych przeżyć. Wchodzisz do środka, rozsiadasz się 
wygodnie, aż nagle...dom zaczyna wirować wokół Ciebie! 
A może to jednak Ty się obracasz? Przyjdź i sam sprawdź.  

Chata na głowie

Chata grawitacyjna 10

Miłków 71, 58-535 Miłków  
tel. 570 080 582
www.chatanaglowie.eu

Twierdza Srebrna Góra

Karkonoskie Tajemnice, zwycięzca w konkursie National  
Geographic „7 Nowych Cudów Polski”, to podziemna,  
multimedialna ekspozycja poświęcona legendarnej  
postaci Ducha Gór.  W Karkonoskich Tajemnicach można wysłuchać 
wspaniałych opowieści oraz dokonać fascynujących odkryć. Na gości  
czeka 12 opowieści m.in. historia zasiedlających Karkonosze zielarzy,  
poszukiwaczy minerałów i bogactw naturalnych – Walończyków,  
dawnych hutników szkła czy legendy związane z Władcą  
Karkonoszy - Duchem Gór. Multimedialny i interaktywny  
charakter ekspozycji powoduje, że odwiedzający poszerzają  
swoją wiedzę poprzez działanie i zabawę. 

Karkonoskie Tajemnice

1

Czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.  
ul. Adama Mickiewicza 1a, 58-540 Karpacz, tel. 75 76 19 999 
Ceny biletów: bilet normalny 21 zł, bilet ulgowy 17 zł
www.karkonoskietajemnice.pl

Papugarnia Śnieżka w Karpaczu to jedyne takie 
miejsce w Karkonoszach gdzie możesz spędzić 
niezapomniane chwile z rodziną. Różnorodność 
gatunków i kolorów wprawia w zachwyt nie 
tylko najmłodszych. Możesz nakarmić i wziąć 
na ramię papugę oraz uwiecznić te chwile na 
zdjęciach. Przyjdź i sprawdź, jak wiele radości 
daje obcowanie z tymi pięknymi ptakami.  

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków
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Otwarte codziennie: od 10:00 do 18:00 
ul. Brzezie Karkonoskie 25i,  58-535 Miłków 
tel. 501 971 114 
www.papugarniasniezka.pl 
www.facebook.com/papugarniasniezka

Muzeum Sentymentów to miejsce nietypowe 
tak samo, jak i jego nazwa. Dlaczego?  
Bo gromadzi nie tylko przedmioty z minionej, 
jakże bliskiej nam epoki, ale również 
eksponaty niematerialne, czyli wspomnienia 
i sentymenty. Cofnij się w czasie o 20-30 
lat i przypomnij sobie przedmioty znane 
Ci z kuchni swojej babci, salonu rodziców, 
własnego pokoju, czy też z…

Muzeum  
Sentymentów 3

Muzeum mieści się w dawnej Fabryce 
Dywanów w Kowarach 
przy ul. Zamkowej 9 
(wejście pod napisem KOWARY; 1. piętro) 
tel. 601 553 876 
Znajdź nas na facebooku!

BEZPIECZNIE - PRZYJEMNIE - WESOŁO
Spływy pontonami po rzece Bóbr to 
atrakcja idealna dla rodzin z dziećmi, grup 
szkolnych oraz wyjazdów firmowych.
Głębokość 0,1m-2m ; 
Trudność WW1 (łatwa); Pontony 3-10 os.
Tylko 35km od KARPACZA / SZKLARSKIEJ 
PORĘBY /ŚWIERADOWA!!!
POZNAJ SMAK PRAWDZIWEJ PRZYGODY! 

SPŁYW BOBREM

SPŁYW BOBREM  
+48 733 950 500
www.berga.pl
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Rodzinny Park Rozrywki Esplanada to atrakcje dla dużych i małych 
przez cały rok! Wśród atrakcji znajdziemy m.in. 500 m zjazd 
kolejką grawitacyjną Alpine-Coaster, 12-metrową wieżę emocji, 
tory do mini golfa, a dla najmłodszych Ogród Dmuchańców. 
Kawiarnia Cafe Park Esplanada zaprasza  
na przepyszną kawę, ciasta i desery lodowe,  
napoje i piwa regionalne serwowane  
na tarasie z widokiem na Karkonosze.

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada
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Godziny otwarcia: 
od 10.30 – 21.00 
ul. Grabskiego 5a, Szklarska Poręba 
Tel. 75 74 28 717 
www.parkesplanada.com

Oderwij się z nami  
od przyziemnych spraw! 
Realizujemy loty w całej Polsce  
w cenie od 485 zł/os.

Balloon Expedition – podążaj za marzeniami!

4

tel. +48 600 310 310 
wyprawabalonem.pl
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Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu 
Ząbkowickim wraz z otaczającym go 
parkiem, powstał w XIX wieku. Po 
latach znów stał się wizytówką gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. To prawdziwa perła 
architektoniczna na skalę europejską. 
Imponuje okazałą formą, wielkością oraz 
bogactwem rozwiązań architektonicznych.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Godziny otwarcia: od 10:00 do 17:00 (wejście co godzinę) 
W sprawie rezerwacji biletów, organizacji  
wycieczek oraz uzyskania dodatkowych  
informacji prosimy o kontakt z Punktem  
Informacji Turystycznej:  
tel. 74 637 01 67, e-mail: pit@kamienieczabkowicki.eu

16Kopalnia Podgórze w Kowarach to druga co do wielkości w Polsce 
i największa w Kowarach Kopalnia uranu. 
Dla turystów dostępne są trzy trasy: 
• Trasa Turystyczna – przebiega przez sztolnię 19a,  która powstała 
w latach 50 XX w. 
• Trasa Ekstremalna – to surowa kopalnia i wyjątkowa przygoda. 
• Trasa Nurkowa – dostępna dla wykwalifikowanych nurków. 
Zdaniem odwiedzających Kopalnię Podgórze to najciekawszy obiekt 
turystyczny na terenie Kowar. Nasze podziemia to miejsce w którym 
historia, nauka oraz ciekawostki z dawnych lat pozwolą Państwu 
przeniknąć do skrzętnie skrywanej historii PRL-u. Sięgamy do tradycji, 
faktów z przeszłości i opowieści naszych dziadków.

Kopalnia Podgórze

tel. 538 715 100, tel. 780 161 191 
Kowary, ul. Podgórze 54
www.kopalniapodgorze.pl

RABAT 10 %
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W Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porębie można obejrzeć blisko 
4000 eksponatów: minerałów i skamieniałości z całego świata, a także jeden 
eksponat z kosmosu - meteoryt Gibeon. Przed budynkiem muzeum znajduje się 
jedyny w Europie “LAS KARBOŃSKI”. Są to skamieniałe pnie drzewa Dadoxylon, 
które rosły około 300 milionów lat temu.Osobnym działem muzeum są 
skamieniałości i szkielety dinozaurów. Jest to największa w Polsce prywatna 
kolekcja tych gadów z przed milionów lat oraz wystawa modeli aut retro 
,,Od pierwszej motoryzacji po współczesność”.  W Muzeum znajduję się sklep 
z pamiątkami regionalnymi, minerałami oraz biżuterią.

Muzeum Mineralogiczne
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Godziny otwarcia: 
W sezonie czynne codziennie 10-18 
poza sezonem od wtorku do niedzieli 10-18 
poniedziałki nieczynne
ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
Tel: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl

W Leśnej  Hucie można na własne oczy 
obserwować wytopy różnych form szklanych 
od ozdób po wazony i naczynia.  
Mistrz Henryk Łubkowski, podtrzymuje 
wielowiekową tradycję hutnictwa  
w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy na pokazy 
ręcznej produkcji, warsztaty dla dzieci,  
a także do naszego sklepu firmowego.
Warsztaty po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej.

Leśna Huta
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Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2 
tel. 75 717 23 03, kom. 609 852 605
www.lesnahuta.pl

Jedyny w Polsce podziemny wodospad, przejazd 
podziemnym pomarańczowym tramwajem, 
spotkanie z Gnomem i Górnikiem, płukanie złota. 
Unikatowa w skali europejskiej Średniowieczna 
Osada Górnicza, Pradawna Sztolnia Ochrowa, 
Muzeum Minerałów, Muzeum Górnictwa i Historii 
Złotego Stoku, Pokoje zagadek Łamacz Escape 
Rooms. CAŁY DZIEŃ DOBREJ ZABAWY!

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Czynne IV-X od 9:00 do 18:00 (ostatnie wejście o 17:30) 
XI-III od 9:00 do 17:00 (ostatnie wejście o 16:00)
ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok 
tel. 74 81 75 508
www.kopalniazlota.pl
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Bajkowe widoki na przygodę… 
Przygoda piękna z natury! 
Wypocznij na spływach 
pontonowych! Zrelaksuj się 
na naszej przystani! Spływy 
pontonowe Przełomem Bardzkim 
to wyprawa pięcioma meandrami 
Nysy Kłodzkiej. A gdy zgłodniejesz 
zaserwujemy Ci świeżego pstrąga!

Kultowa Przystań Pontonowa 

Godziny otwarcia: od 9:00 do 16:00
Bardo, ul. Skalna (przy moście) 
tel. 725 300 303
www.ski-raft.pl 14


