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Stoki narciarskie 

Baseny & Aquaparki 

Zamki i pałace

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.

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 :)

Nocne kuligi Szklarska Poręba

Wycieczka – Górskie Panoramy Świeradowa-Zdroju
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Szklarska Poręba 
605-385-443 KONRAD 
669-434-166 MAGDA
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Zapraszamy codziennie od 10:00 do 18:00 (Ferie do 20:00) 
tel. 600 030 134, 75 717 22 59

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, strefa treningu 
funkcjonalnego, strefa fitness oraz kort do squasha.  

Termy Cieplickie
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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

Wszystkie osoby pragnące poznać bolesławieckie tradycje 
garncarskie zapraszamy do zwiedzania manufaktury 
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, 
deserami oraz miodami z regionalnych pasiek. 

Manufaktura Ceramiki

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

Świeradów-Zdrój, ul. Nadbrzeżna 4 
tel. +48 513 137 837, 501 125 614
www.swierkowakarczma.pl
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INTERAKTYWNA WYSTAWA 
– 300 tys. klocków 
– 300 modeli 
– 300 m2 

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

Jedyne takie miejsce w regionie, gdzie zapoznacie się z fascynującą  
historią Karkonoszy oraz poznacie dawne, zapomniane już zawody.

Wystawa Klocków LEGO®

Historia Regionu w Pigułce
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           www.facebook.com/wystawaszklarskaporeba/ 
tel. 600 030 134, 75 717 22 59
www.wystawazklockow.pl
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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 okresie zimowym zapraszamy na urokliwie 
położone w górach lodowisko, ponad 500 m 
zimowy zjazd kolejką górską, przejazd na 
wieży emocji gdzie z 12 m można podziwiać 
zimową panoramę Szklarskiej Poręby 
i Karkonoszy. 
W kawiarni Cafe Esplanada serwowane są 
przepyszne desery i rozgrzewające napoje. 

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada
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Godziny otwarcia: 
od 10.30 – 20.30 
ul. Grabskiego 5a, Szklarska Poręba 
Tel. 75 74 28 717 
www.parkesplanada.com

Atrakcje turystyczne 



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.  

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

Atrakcje turystyczne Karkonoszy POLECA PORTAL
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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

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.

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków
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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

Multimedialna wystawa „Trzy wieki życia 
w Pałacu Łomnica”. Fascynująca przygoda 
z historią dla małych i dużych odkrywców: 
- Podróż w czasie 
- Zabawa z kaligrafią w muzealnej klasie  
   z czasów PRL w cenie biletu.  
- Aplikacja z 60 krótkimi filmami,  
   w tym specjalnymi dla dzieci 
- 18 historycznie wyposażonych sal 
- Czynne codziennie!

Muzeum Pałac Łomnica
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ul. Karpnicka 3 
58-531 Łomnica 
tel.: 797 661 735
www.palac-lomnica.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. 

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

Stok Relaks to idealne miejsce na rodzinny wypad, 
doskonale nadaje się do nauki jazdy na nartach 
i snowboardzie. Na stoku znajduje się dobrze 
wyposażona wypożyczalnia nart i snowboardów 
oraz szkółka narciarska „SkiVegas” ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. 
Dobrze wyszkoleni instruktorzy narciarstwa 
i snowboardu zawsze służą zawsze pomocą.

Stok Relaks

Informacje o stoku: długość stoku: 310 m, 
wyciąg orczykowy (talerzyk), długość wyciągu orczykowego: 
278 m / przewyższenie 40m, wyciąg dla początkujących 
i dzieci typu taśma, długość wyciągu typu taśma: 80m / 
przewyższenie 9m, naśnieżanie, stok oświetlony
www.przystanek-bavaria.pl
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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

RABAT 5 %
Z TĄ ULOTKĄ


