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Turistické zajímavosti Krkonoš

Śnieżka – nejvyšší vrch Krkonoš

Turistické trasy

Hradů a paláců
Nabídka je platná do 31.12.2018.

Horské potoky a vodopády

Atrakce parku jsou jedinečné, 
obrovské makety sladkovodní fauny. 
Speciálně navržené cesty nám 
umožňují procházet skutečným dnem 
rybníka, kde se dozvíme stavbu 
ryb, hmyzu, obojživelníků a plazů. 
Celá atrakce je doplněna možností 
rybolovu sladkovodních ryb. 
Zveme vás, Siedlisko Trout.

Styl a elegancie v romantických interiérech, 
položených ve stěnách romantického 
panského sídla. Pałac Wojanów je moderní 
konferenční centrum, které vás zve 
k poznávání, stejně jako pro pohodlný pobyt 
v komfortních pokojích a apartmánech. 
Krásný a starý park kolem paláce povzbuzuje 
návštěvníky nejen navštívit zařízení,  
ale i četné turisty, kteří ho navštíví.

Zveme vas do země, kde se váš život 
dotkne dotykem vašich rukou v spících 
panenech, abyste se mohli vrátit 
včas a zažít příběhy z hranice pravdy 
a pohádky, reality a senů snů. Vítejte 
na hradě, kde jediným vládcem jsou 
Krkonoše, a každá postava má příběh, 
který říká a ukáže svůj jedinečný příběh.

Nachází se na silnici od Karpaczu po Szklarska 
Poręba, hrad kněz Henreho poskytuje nejkrásnější 
pohled na Karkonosu ze zámecké věže, setkání 
s sokolníky, legendami, táboráky, hry na venkově 
a skalní lezení a řemeslné dílny (předběžná 
rezervace tel. 695 558 553). Pouze 10 km od 
Karpacz / Szklarska Poręba / Świeradów Zdrój. 

Rafting na řece Bóbr je ideální  
atrakce  pro rodiny s dětmi,  
školní skupiny a firemní výlety. 
Hloubka 0,1m-2m;  
Obtíže WW1 (snadné);  
Pontoony 3-10os. Pouze 35 km  
od KARPACZA / SZKLARSKA PORĘBA / 
ŚWIERADOWA !!! 
Poznajte chuť skutečného  
dobrodružství!

Po celý rok sáňkařská dráha 
poskytne úžasný zážitek v létě 
iv zimě. Sáňky jsou vybaveny 
dvěma sedadly, takže můžete 
jet s doprovodnou osobou. 
Vozidla byla postavena tak, 
že i dva dospělí si mohou 
vychutnat jízdu na jednom 
saně.

V Mineralogickém muzeu ve Szklarské Porębě vidíte téměř 4000 exponátů: 
minerály a fosilie z celého světa, stejně jako jeden exponát z vesmíru - meteorit 
Gibeon. Před budovou muzea je jediný „Carboy Forest” v Evropě. Jedná se o 
zkamenělé kmeny stromů Dadoxylon, které rostly zhruba před 300 miliony 
let. Druhou částí muzea jsou fosilie a skelety dinosaurů. Jedná se o největší 
soukromou sbírku plazů z Polska před několika milióny let a výstavu modelů 
retro automobilů od prvního automobilového průmyslu až po současnost. 
Muzeum má regionální obchod se suvenýry, minerály a šperky. 

Skoczlandia 

Park Fauny i Flory Słodkowodnej

Pałac Wojanów 

Zamek Śląskich Legend

Arka Noego

Zamek Księcia Henryka

Spływy pontonami 

Zjeżdżalnia grawitacyjna „Kolorowa”

Muzeum Mineralogiczne
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58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
tel. 75 617 13 14 
www.siedliskopstraga.pl

Pałac Wojanów, Wojanów 9  
58-508 Jelenia Góra  
Tel: +48 75 754 5300
e-mail:  rezerwacja@palac-wojanow.pl 

Pławna Górna 9 
59-623 Lubomierz 
tel. 793 794 638
www.zamekslaskichlegend.pl
www.arkawplawnej.com.pl

Otevřeno od května do října denně 10: 00-17: 00  
od října do dubna po předchozí rezervaci telefonicky.  
Staniszów, Tel. 695 558 553 
facebook: Zamek Księcia Henryka
www.zamekksieciahenryka.pl

BOBROWA DOLINA  
+48 733 950 500
www.berga.pl

ul. Parkowa 10 
58-540 Karpacz 
tel.: 75 76 19 098 
www.kolorowa.pl

Otevírací doba:  
Během sezóny je otevřeno každy den  
od 10-18 hodin , mimo sezonu  od 10 do 18  
od úterý do neděle, ponděli zavřeno
ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
Tel: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl

KA
RK

O
N

O
SZ

E 
 

tu
ri

st
ic

ké
 a

tr
ak

ce
Ko

w
ar

y 
• S

zk
la

rs
ka

-P
or

ęb
a 

• K
ar

pa
cz

 • 
Je

le
ni

a 
G

ór
a

Zveme vás do největšího 
zábavního centra 
v Krkonoších. Najdete 
zde: Karting Track, 
Avatararena Laser 
Tag a dobrodružství 
s virtuální realitou. 
Zveme vás k nabití 
vašich emocí!

Doładuj Emocje.pl
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ul.Jana Kilińskiego 19 
Jelenia Góra 
tel. 608-708-640 
www.doladujemocje.pl

Využijte  
slevy

DOPORUČUJE 
PORTÁL



Návštěvou našeho parku můžete seznámit 
s dokonale provedené modely hradů, zámků, 
kostelů a radnic z našeho regionu, všechny jsou 
vyrobeny v měřítku 1:25, s největších evropských 
miniaturních hor, což je v našem případě je šířka 
pásma Krkonoš, s Śnieżka (1602 m nad mořem) 
a věrně zrekonstruované stezky a přístřešky.

Největší exploze bloků 
v Karpaczu! Jediné místo 
v Polsku plné specilani 
efektu našeho autorství. Dvě 
podlaží neuvěřitelné zábavy 
a 80 intersticiálních tlačítek 
a joysticků, které nastavily 
naše makety do pohybu. 
Skvělé dobrodružství s bloky 
Lego pro malé a velké!

Huta Julia je jedním z mála 
existujicich výrobců křišťálového 
skla v Polsku. Vyrábí se zde ručně 
tvarované a leštěné výrobky, 
které jsou distribuovány na trhy 
po celém světě. Turisté mohou 
během prohlídky s průvodcem 
obdivovat ruční proces výroby 
krystalů a účastnit se workshopů.

Podzemní turistická trasa poblíž Karpacze, 
1200 m podzemních chodeb, v rámci 
programu: prohlídky s průvodcem, historii 
hornictví uranové rudy, výstava minerálů, 
laser show, interaktivní platformu „Ancestor 
lovu dolu“, výstava miniaturní atomové 
bomby a mnoho dalších zajímavostí. 
Bezpečná cesta pro děti a těhotné ženy. 
Doba prohlídky 60 min, teplota 8 stupňů.

Park Miniatur Budowle Świata se 
nachází v Mysłakowicích na trase 
Jelenia Góra - Karpacz (8 km od 
Jelenia Góra a 8 km od Karpacza). 
Najdete zde miniatury nejznámějších 
budov z pěti kontinentů. Existují oba 
modely stávajících budov a ty, které 
už nelze vidět, protože jen jejich 
ruiny přežily do naší doby, nebo byly 
zničeny.

Každý vám poví příběhy, ale ne každý 
to udělá jako my! V naší osadě spolu 
s fascinujícími příběhy průvodce budou 
návštěvníci schopni se dotknout a zahájit 
rekonstrukci středověkého důlního 
zařízení a účastnit se workshopů.

Toto neobvyklé místo je dychtivě 
navštěvováno dětmi i dospělými. 
Vidíme zajímavou výstavu starých 
a moderních hraček. Pohádkové 
uspořádání výstavy, miniaturní 
interiéry panenek a krásné 
porcelánové panenky jsou jen některé 
z atrakcí čekajících na hosty.

Toto je jediné takové místo 
na jihu Polska, kde můžete 
vidět svět obrácený o 171 
stupňů. Vstupte do budovy 
skrz horní okno a jděte 
na strop. Chata na hlavě 
je kompletně zařízená 
a vybavena všedními 
předměty...

Park Miniatur Kowary

Pałacowa Bawialnia Kowary
Muzeum Techniki  
i Budowli z Klocków Lego Huta Szkła Kryształowego Julia

Sztolnie Kowary 

Park Miniatur Budowle Świata

Żelazny Tygiel Waloński

Miejskie Muzeum Zabawek

Chata na głowie

Turistické zajímavosti Krkonoš DOPORUČUJE 
PORTÁL
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Otevřeno po celý rok 9:00 – 18:00 
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary 
tel. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699
Po návštěvě parku vás zveme do Palacni bavialny.  
Tady si děti mohou zažít gigantickou zábavu na 
nafukovacích hrázích a dalších atrakcích. 
Od června do října 09:00 – 18:00

www.palacowa-bawialnia.pl

www.park-miniatur.com

ul. Mickiewicza 11, 58-540  Karpacz
tel. +48 602 629 833 
www.muzeumklockow.pl

ul. Kryształowa 73, Piechowice 
tel. +48 75 76 12 413/14
www.hutajulia.com

Otevřeno po celý rok 10.00 – 16.00
ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary 
tel. 757 528 458
www.jeleniastruga.pl/sztolnie

Otevřeno po celý rok 10:00 – 18:00     
Mysłakowice k. Karpacza, ul. Łokietka 2
www.budowleswiata.com

Individuální prohlídky:  
Jčervenec - srpen mezi 10-16  
(neděle zavřeno) 
Pro organizovane skupiny otevřeno celý rok!
ul. 1 Maja 66a, 58-580 Szklarska Poręba  
Tel. 726-541-852
www.zelaznytygiel.pl

Nová atrakce od června!  
Gravitační chalupa!

Otevírací doba:  
úterý až pátek: 9.00 - 16.30  
sobota - neděle: 10.00 - 17.30
ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz 
te. 75 76 18 523 
www.muzeumzabawek.pl

Miłków 71, 58-535 Miłków
tel. 570 080 582

V srdci Sudetů, hned 
vedle Karpaczu, 
je místo, kde se 
návštěvníci dostanou 
do zcela jiného světa. 
Ve svém malinkém 
Miłków má jeho 
domov svět iluzí, triků, 
evoluce a akrobacie.

Jediným místem v Krkonoších, kde 
můžete strávit nezapomenutelné chvíle 
s rodinou, je Papugarnia Karpacz. 
Rozmanitost druhů a barev překvapuje 
nejen nejmladší. Můžete se živit, 
mazlíček a vzít papouška na rameni a 
zvěčnit ty momenty na snímcích. Přijďte 
a uvidíte, jak velkou legraci přináší 
s těmito krásnými zvířaty oko do očí. 

Chůze po lesních cestách můžete objevit 
pohádkové chaty, každý z nich vypráví jiný 
příběh. Můžete vidět takové pohádky jako:  
Sněhová královna, Thumbelina, Jeniček 
a Mařenka, Locika a Pinocchio. Na každé z nich 
mohou děti rozvinout svou představivost tím, 
že naslouchají pohádce čtená vypravěčem 
a obdivují pohyblivou inscenaci v chatě. 

Cyrkland – Młodzieżowy Teatr Cyrkowy

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków

Park Bajek

10

11

12

58-535 Milków 26c  
Tel: +48 500 101 671
www.cyrkland.eu

Zveme vás od května 
10:00 – 18:00
ul. Wilcza 2, Karpacz 
Tel. +48 75 72 205 05, kom. 726 310 704
www.parkbajek.pl

Otevřeno denně: 10:00 – 18:00
Brzezie Karkonoskie 25I, 58-535 Miłków 
tel. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

sleva 10 %

Důl „Podgórze” v Kowáří je druhým 
největším uranovým dolem v Polsku. 
Turistická trasa, která se tam nachází, 
prochází přesunem 19a, který vznikl 
v padesátých letech minulého století. 
Jedná se o jednu z nejzajímavějších a 
nejkrásnějších budov v Kowarech. Naše 
podzemí je místem, kde historie, věda 
a kuriozity ze starých časů vám umožní 
proniknout do pečlivě skryté historie PRL. 
Odkazujeme na tradici, fakta z minulosti 
a příběhy našich prarodičů.

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

sleva 10 %

sleva 5 %


