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Stoki narciarskie 

Baseny & Aquaparki 

Karkonoskie smaki

Atrakcje turystyczne 
Pracownia Piernikowa Isabell, to miejsce 
w którym powstają Pierniki Izerskie. 
Wnętrza Pracowni wypełniają przeróżne 
pierniki i aromaty przypraw korzennych, 
a także eksponaty z końca XIX i początku 
XX w. W Pracowni własnoręcznie można 
ozdobić Pierniki Izerskie i dowiedzieć się 
więcej o historii piernika.
Pracownia zaprasza cały rok na zwiedzanie, 
warsztaty i do firmowego sklepiku.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z atrakcji 
jaką są nocne kuligi z pochodniami i ogniskiem. 
Jeździmy malowniczym duktem leśnym, położonym 
w aktrakcyjnej części Szklarskiej Poręby, skąd 
rozpościera się widok na piękną panoramę gór 
Karkonoskich. W ofercie 40 minutowy przejazd 
po lesie, z pochodniami, zakończony ogniskiem. 
Prowiant i napoje we własnym zakresie. 
Organizujemy kuligi dla grup zorganizowanch jak 
i osób indywidualnych. Nasza stajnia liczy 9 pięknych 
koni, więc jesteśmy w stanie zabrać do 45 osób na 
raz. Oferujemy Państwu także dojazd saniami lub 
bryczką do Wodospadu Kamieńczyka.

Wycieczki Cross Country 
na Quadach i Skuterach 
Śnieżnych! Niezapomniane 
przeżycia dla żądnych 
ekstremalnych wrażeń 
jak i dla rodzin z dziećmi! 
Jesteśmy autoryzowaną 
wypożyczalnią marki 
Bombardier. Ponad 60 
hektarów do zabawy!

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.

Pracownia Piernikowa Isabell

Nocne kuligi Szklarska Poręba

Devil Events 

Muzeum Mineralogiczne
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Świeradów-Zdrój, ul. Rolnicza 2/1  
tel. 509 460 300
www.pracowniapiernikowa.pl

Szklarska Poręba 
605-385-443 KONRAD 
669-434-166 MAGDA

Devil Events, tel. 502-337-356 
devileventsltd@gmail.com
facebook.com/devileventsltd/

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
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Zapraszamy do największego 
centrum rozrywki 
w Karkonoszach. Znajdziecie 
tu: Tor Kartingowy, 
Avatararenę Laser Tag 
oraz przygodę z Wirtualną 
Rzeczywistością. Zapraszamy 
na doładowanie emocji!

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

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada 
to atrakcje dla dużych i małych 
przez cały rok! W okresie zimowym 
zapraszamy na lodowisko 
z wypożyczalnią łyżew, a także na 
ponad 500 metrowy zjazd kolejką 
grawitacyjną Alpine Coaster. 

Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy 
Wieczory Lapońskie: jedzenie rodem z Finlandii, 
zwiedzanie wioski oraz  korzystanie z oryginalnych, 
nowoczesnych saun fińskich. Do dyspozycji jest także 
namiot konferencyjny, który do południa codziennie 
ma za zadanie służyć dzieciom i młodzieży jako 
szkoła fińska. Wieczorami dostępny pod imprezy 
firmowe i szkolenia. Oferujemy również noclegi 
w komfortowych lapońskich namiotach. 

Turyści wybierający się w Karkonosze koniecznie powinni 
zaplanować wizytę w jednej z największych atrakcji 
regionu – Termach Cieplickich. 
W skład wewnętrznej części kompleksu wchodzi m.in. 
basen pływacki, brodziki, basen rekreacyjny z atrakcjami 
wodnymi, zjeżdżalnie. Wyjątkową atrakcją są dwa baseny, 
z których można wypłynąć nawet zimą! Rekreację wodną 
uzupełnia strefa SPA gdzie do dyspozycji Gości oddano 
wanny jacuzzi, bicze wodne, grotę śnieżną oraz sauny.

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada

Kalevala – Wioska Lapońska 

Termy Cieplickie
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Godziny otwarcia: 
od 10.30 – 21.00 
Pstrowskiego 5a, Szklarska Poręba 
Tel. 75 74 28 717 
www.parkesplanada.com

Dział Obsługi Klienta 
(pon-pt, od 8:00-16:00) 
e-mail: l.szczepanska@kalevala.pl 
tel. 731 148 139 
www.kalevala.pl

Czynne codziennie od 06:00 do 22:00 
Tel. 75 75 46 901 
Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra 
Znajdź nas: @termycieplickie / #termycieplickie 
www.termycieplickie.pl



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. 

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.

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!

Huta Julia to jeden z niewielu 
istniejących producentów 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.

W samym centrum Karpacza u podnóża 
Śnieżki znajduje się Stacja Narciarska 
Winterpol Karpacz Biały Jar. Znajduje się 
tam nowoczesna, 6 osobowa, wyprzęgana 
kanapa z osłonami przeciwwietrznymi która 
działa zarówno zimą jak i w okresie letnim 
dla turystów pieszych. Przy wyciągu 3 trasy 
o różnym poziomie trudności. Na terenie 
ośrodka znajdują się również wypożyczalnie 
sprzętu sportowego, szkoła narciarska oraz 
komfortowa Villa Winterpol. 

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. 

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.  

Karkonoskie Tajemnice

Park Miniatur Kowary

Muzeum Techniki  
i Budowli z Klocków Lego

Huta Szkła Kryształowego Julia
Stacja Narciarska Winterpol 
Karpacz Biały Jar 

Miejskie Muzeum Zabawek Chata na głowie

Chata grawitacyjna
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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 19 zł, bilet ulgowy 15 zł

Czynne cały rok 9:00 – 17:00 
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary 
tel. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699

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

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

Winterpol Karpacz Biały Jar 
ul. Turystyczna 5, 58-540 Karpacz
www.winterpol.eu

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

Niezapomniany kulig 
z pochodniami, ogniskiem 
i grzanym winem.  
Przejażdżka malowniczą trasą 
zrównoważonymi końmi. 
Czas spędzony na łonie 
natury. 

INTERAKTYWNA WYSTAWA 
– 300 tys. klocków 
– 300 modeli 
– 300 m2 

– unikalne budowle 
– wielkie makiety 
– zdalnie sterowane modele 
– zaskakujące pomysły 
– efekty specjalne

Papugarnia Karpacz 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, pogłaskać i wziąć na ramię papugę 
oraz uwiecznić te chwile na zdjęciach. Przyjdź 
i sprawdź, jak wiele radości daje spotkanie 
oko w oko z tymi pięknymi zwierzętami.

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.

Kuligi

Wystawa Klocków LEGO®
Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków

Leśna Huta
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Kinga, Bartosz Nogacz  
58-535 Miłków, ul. Kasztanowa 23  
powozykonnejeleniagora@op.pl  
Tel. 692 314 428 

           www.facebook.com/wystawaszklarskaporeba/ 
tel. 600-030-134, 75-717-22-59
www.wystawazklockow.pl

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

Otwarte codziennie: od 10:00 do 18:00
Brzezie Karkonoskie 25I, 58-535 Miłków 
tel. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

Atrakcją parku są niepowtarzalne, gigantyczne makiety 
fauny słodkowodnej. Specjalnie zaprojektowane ścieżki, 
pozwolą nam przejść po prawdziwym dnie stawu, w 
którym możemy z bliska poznać budowę ryb, owadów, 
płazów i gadów.  
Całość atrakcji dopełnia nam możliwość wędkowania ryb  
słodkowodnych. 
Zapraszamy, Siedlisko Pstrąga.

Park Fauny i Flory Słodkowodnej
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58-533 Mysłakowice 
ul. Łąkowa 4/1 
tel. 75 617 13 14 
www.siedliskopstraga.pl

www.kuligikarpacz.pl 


