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Spływy kajakowe w Krajobrazowym 
Parku Doliny Bobru to idealny  
sposób na aktywne spędzenie 
wolnego czasu na łonie natury.  
Kajakiem po Bobrze to wypożyczalnia 
najlepszej jakości sprzętu i gwarancja 
profesjonalnej obsługi klienta.  
Zadzwoń i zarezerwuj kajaki.   
Daj się porwać w Dolinie Bobru! 

Rodzinny park tematyczny:  
- o Karkonoszach; - w Karkonoszach; - z widokiem na Karkonosze. 
Daj ponieść się fantazji wraz z szalonym  
chemikiem Olem i duchem gór Karkonoszem. 
Spacerując szlakami naszego parku poznasz  
ciekawe miejsca w Karkonoszach oraz  
napotkasz modele gigantycznych owadów,  
a także strażników karkonoskich. Wszystko to  
w pięknej scenerii ogrodu górskiego. 
Gwarantowana rozrywka i edukacja dla całej rodziny!

Kajakiem Po Bobrze GIGANTEI – Karkonoski Park Ducha Gór
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Kajakiem po Bobrze 
Nielestno k / Jeleniej Góry 
tel. 784 55 66 88
www.kajakiempobobrze.pl

ul. Siewna 2, 58-573 Piechowice  
e-mail: kontakt@gigantei.pl 
tel. 603 389 910, 691 741 205 
www.gigantei.pl

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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POBIERZ APLIKACJĘ 

RABATY NA OKOLICĘ 

NOWOŚĆ!!!

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

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

Zapraszamy na przejażdżki 
bryczkami, gdzie na raz jesteśmy 
w stanie zabrać 30 osób. 
Oferujemy również przejazd 
samochodem retro, do którego 
wejdzie 8 osób. Jeździmy 
malowniczą trasą do samego 
Wodospadu Kamieńczyka. 

Dorożki KOŃ-RAD Szklarska Poręba
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Szklarska Poręba 
605-385-443 KONRAD 
669-434-166 MAGDA
www.kuligi.nawypad.pl

Nie musisz być na Madagaskarze i Afryce 
by obcować z dzikimi zwięrzętami.  
U nas wszystko na wyciągnięcie ręki! 
Dotkniesz, nakarmisz oraz poznasz 
rzadkie gatunki zwierząt.
Zapraszamy do Świata Lemurów 
na terenie ZOO Łączna. Przeżyj 
niezapomnianą przygodę!
JESTEŚMY OTWARCI PRZEZ CAŁY ROK

Łączna 25 
58-350 Mieroszów 
tel. 665 148 038 
www.zoolaczna.pl

28

Wybierz się na wycieczkę po Świeradowie – 
Zdroju. Tylko z nami zobaczysz najpiękniejsze 
widoki i poznasz historię miasta. Pokażemy 
Ci panoramę i miejsca, których sam jeszcze 
nie odnalazłeś. Naszych gości możemy przed 
wyjazdem odebrać bezpośrednio z hotelu 
lub pensjonatu! Po wycieczce zapraszamy do 
Świerkowej Karczmy, na Pstrąga po izersku 
oraz inne tradycyjne dania i to właśnie u nas 
najczęściej przesiaduje Duch Gór :)

Wycieczka – Górskie Panoramy Świeradowa-Zdroju
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Świeradów-Zdrój, ul. Nadbrzeżna 4 
tel. +48 513 137 837, 501 125 614
www.swierkowakarczma.pl

Świat Lemurów w Łącznej

Nie samymi górami człowiek żyje, a jeśli 
jednak, to czeka na Was Domek w Górach, 
czyli doskonała opcja na rozruszanie szarych 
komórek, a nie tylko nóg.
Co by było, gdyby ktoś zamknął Was w celi? 
A jeżeli chcecie przeżyć radość odkrywania 
w terenie, rozwiązując przy tym zagadki, 
wykorzystajcie naszą aplikację MiastoToGra.

Jedno miejsce, dwie atrakcje: 
Escape Room PokojeTajemnic.pl 
Gry Terenowe MiastoToGra.pl 
ul. Konstytucji 3 Maja 57, 58-540 Karpacz 
tel. 600 706 950 Quest & Escape Room
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Przeżyj chwile pełne uniesień 
z Wekter Helicopters! W ofercie 
niesamowite loty widokowe 
w Karkonoszach! Spełnij 
marzenia o podniebnej 
przygodzie, spójrz na świat 
z innej perspektywy!

Szczegółowe informacje na:
www.wekter-helicopters.eu Wekter Helicopters
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Najmłodszych odkrywców 
i poszukiwaczy przygód 
zapraszamy do najnowszej 
atrakcji – Nowoczesnego 
Placu Zabaw, który nie ma 
sobie równych.

Najwyższy Plac Zabaw na Dolnym Śląsku 

Czynne codziennie: 10:00 do 19:00 
Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka 
tel.  +48 509 789 426 
www.malajaponia.pl
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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…

Największa ekspozycja klocków 
w Karpaczu! Jedyne miejsce 
w Polsce wypełnione efektami 
specjalnymi naszego autorstwa. 
Dwa piętra niesamowitej zabawy 
oraz 80 interkatywnych przycisków 
i joysticków wprawiających w ruch 
nasze makiety. Wspaniała przygoda 
z klockami Lego dla małego 
i dużego!

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.  

Muzeum  
Sentymentów

Muzeum Techniki  
i Budowli z Klocków Lego Chata na głowie

Chata grawitacyjna

Atrakcje turystyczne Karkonoszy POLECA PORTALPOLECA PORTAL
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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!

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

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

Kopalnia 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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Niezapomniane wrażenia, 
piękne widoki, wyjątkowa 
atmosfera…
Wjedź na szczyt stumetrowej 
wieży i poczuj TO na własnej 
skórze! ;)
Boisz się? Przyjedź – zobacz, 
jak skaczą inni lub  
kup na prezent ;)

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

SKOK MARZEŃ

Balloon Expedition – podążaj za marzeniami!
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ul. Kościuszki 142, 58-532 Kostrzyca
tel. 881 420 320 
www.100metrow.pl

tel. +48 600 310 310 
wyprawabalonem.pl

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

To jedyny działający producent szkła 
kryształowego w Polsce. Produkowane 
są tu ręcznie formowane i szlifowane 
produkty, dystrybuowane na rynki całego 
świata. Turyści mogą z bliska podziwiać 
ręczny proces produkcji kryształów 
podczas zwiedzania z przewodnikiem oraz 
uczestniczyć w warsztatach.

Muzeum Ziemi JUNA – Strażnica Walońska
Zapraszamy do miejsca w którym zobaczycie wielobarwny 
świat minerałów oraz poznacie tajemnicze historie 
Walończyków – średniowiecznych poszukiwaczy 
skarbów gór. Muzeum zwiedza się z przewodnikiem 
lub samodzielnie rozwiązując naszą grę muzealną. 
W budynku funkcjonuje profesjonalny sklep z minerałami 
i biżuterią. Prowadzimy warsztaty mineralogiczne.

Centrum szklanych opowieści – nowoczesne 
centrum edukacyjno-historyczne. Tu 
przeprowadzisz eksperymenty ukazujące 
magiczną naturę szkła. Przejdziesz przez 
zachwycającą ławicę ryb, stworzysz efekt 
tęczy i zobaczysz czy masz wystarczająco 
siły, żeby zostać hutnikiem. Historia oraz 
interaktywna zabawa i edukacja dla 
młodszych i starszych!

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

Szklarska Poręba, Jeleniogórska 9 
tel. 75 717 32 87 
Więcej informacji: 

@MuzeumZiemiJuna  @muzeum_ziemi_juna
www.muzeumziemi-juna.pl

Krystalium 
ul. Kryształowa 73, Piechowice  
tel. +48 75 7612 413/14
http://hutajulia.com/krystalium/

Siedlisko Pstrąga to kraina dobrego jedzenia 
i rozrywki. Atrakcje jakie udostepniamy to: 
spacer po dnie stawu wśród gigantycznych 
makiet ryb oraz łowisko i park dmuchanych 
zamków. Zapraszamy!

Skoczlandia • Park Mega Ryb
Smażalnia • Łowisko
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Kompleks Siedlisko Pstrąga 
58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
tel. 794 717575
www.siedliskopstraga.pl

Huta Julia Muzeum Ziemi JUNA

Krystalium

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
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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

To niezwykłe miejsce jest chętnie 
odwiedzane przez dzieci i dorosłych. 
Możemy tu zobaczyć ciekawą 
ekspozycję dawnych i współczesnych 
zabawek. Bajkowa aranżacja wystawy, 
miniaturowe wnętrza domków dla lalek 
oraz piękne porcelanowe lalki to tylko 
niektóre z atrakcji czekające na gości. 

Miejskie Muzeum Zabawek

Godziny otwarcia: 
wtorek - piątek: 9.00 - 16.30 
sobota- niedziela: 10.00 – 17.30
ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz 
te. 75 76 18 523 
www.muzeumzabawek.pl
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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

8

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

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.

Mała Japonia

Czynne codziennie: 10:00 do 19:00 
Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka 
tel.  +48 509 789 426 
www.malajaponia.pl
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12 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


