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Zwiedzaj Polskę z portalem

atrakcje galeriefilmy

ZI
EM

IA
  K

ŁO
D

ZK
A

  
at

ra
kc

je
 tu

ry
st

yc
zn

e 
20

20
Kł

od
zk

o 
• S

tr
on

ie
 Ś

lą
sk

ie
 • 

Zł
ot

y 
St

ok
 • 

Ku
do

w
a-

Zd
ró

j •
 P

ol
an

ic
a-

Zd
ró

j  i
 o

ko
lic

e

Kopalnia Złota w Złotym Stoku 

Ski-raft w Bardo

Dawna Kopalnia w Nowej Rudzie

Wodospad Wilczki w Międzygórzu

Twierdza Kłodzko to niezwykle interesujący 
obiekt. Turyści mają szansę zdobyć m.in. 
ostateczny punkt obrony twierdzy. Z bastionów 
górujących nad Kłodzkiem rozciąga się piękna 
panorama miasta i gór. Śmiałkowie mogą 
przejść przeszkolenia artyleryjskie. A na 
żądnych wrażeń czeka podziemny labirynt.  
Do czego służył? Dowiecie się podczas 
zwiedzania Twierdzy Kłodzko.

Wyjątkowe miejsce z pięknym widokiem na 
panoramę Gór Stołowych ze Szczelińcem 
Wielkim. Taras widokowy na Górze Guzowatej 
położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
zalewu radkowskiego, jest dostępny 
zarówno dla turystów zmotoryzowanych czy 
rowerzystów (od strony ul. Grunwaldzkiej 
w Radkowie), jak też dla piechurów (trasa 
spacerowa prowadząca od parkingu przy 
zalewie radkowskim). Miejsce warte 
odwiedzenia o każdej porze roku! 

Ogród Japoński w Jarkowie to miejsce 
niezwykłe i przepiękne, znajduje się 3 km 
na południe od Kudowy-Zdrój,  koło Lewina 
Kłodzkiego. Pierwsze prace nad ogrodem 
rozpoczęły się w 1980 roku. Od 2003 roku 
ogród udostępniony został dla turystów. 
Zaczerpniecie tu chwili relaksu i wyciszenia, 
w kontakcie z przepiękną naturą. Odkryjecie 
niesamowite rośliny, kaskady, zbiorniki wodne 
oraz elementy małej architektury.

Ruchoma Szopka to dzieło twórcy 
Frantiska Stepana, który rozpoczął 
rzeźbić swoje dzieło w wieku zaledwie 
15 lat. Po dwudziestych latach żmudnej 
pracy wykonał ponad 250 figurek , 
które poruszane ręcznie stanowiły 
szopkę. Figurki z szopki przedstawiają 
sceny z życia pasterzy, mieszczan oraz 
narodzin Jezusa Chrystusa. 

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.

W miejscowości Szklary, tuż przy drodze krajowej 
nr 8 (E67) znajduje się Podziemna Trasa Edukacyjna 
po nieczynnej kopalni niklu, chryzoprazu i opalu. 
Miejsce te jest wyjątkowością geologiczno – 
mineralogiczną na skalę europejską. 
Kopalnia, którą zwiedzają turyści zachwyca 
mnogością barw i różnorodnością mozaik 
powstałych w wyniku nagromadzenia  
przeróżnych minerałów występujących w 
przeróżnych odcieniach na ścianach skalnych.

Twierdza Kłodzko 

Taras widokowy na górze  
Guzowata w RadkowieOgród Japoński w Jarkowie

Ruchoma Szopka w Czermnej Krzywa Wieża 

Kopalnia Niklu Szklary

Czynna codziennie:  
od 8:00 do 19:00  
ul. Kościuszki 101 
tel. 74 60 05 427

 
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   

 
Szklary Huta 
pow. Ząbkowice Śląskie 
Tel. 784 721 071  
www.kopalniaszklary.pl   

Poznaj Dolnośląskie 
Zielone Złoto

Godziny otwarcia: 
• listopad-marzec: w godz. 9.00-15.00 
• kwiecień-październik: w godz. 9.00-18.00 
tel.: +48 74 867 34 68   
www.twierdza.klodzko.pl     

IT w Radkowie tel. 74 87 12 069   
www.radkowklodzki.pl     

Jarków 11 
tel. 74/ 813-99-41, 538-344-349 
Godziny otwarcia:  
V-IX codziennie 10.00-16.00      
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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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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 18:00 (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

36Zapraszamy 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. 

Szlak Ginących Zawodów to żywa 
lekcja historii dla dzieci i przywołanie 
wspomnień dorosłych. Tylko tutaj 
podczas jednej wizyty można 
zobaczyć pokaz garncarstwa, dom 
chleba, kuźnię, chatkę robótek 
ręcznych, wiatrak i zwierzyniec. 

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. 

LaserArena w Kłodzku to miejsce stworzone 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych do gry 
w laserowy paintball. Laserowy paintball 
to forma rozrywki, w której uczestnicy 
wyposażeni w broń laserową i specjalne 
kamizelki rywalizują ze sobą indywidualnie 
lub zespołowo o miano lidera. Sieć 
labiryntów z przeszkodami wprowadzają 
graczy w industrialny klimat pełen przygód 
i niespodzianek.

Łowisko „Złoty Pstrąg”

Szlak Ginących Zawodów 

Muzeum Zabawek Kudowa-Zdrój 

LaserArena Kłodzko

Boguszyn 31 A, 57-300 Kłodzko 
tel.: 78 11 78 227
www.zlotypstrag.pl

NOCLEGI-KUDOWSKIE CHATYNKI  
Czynne codziennie 
ul. Chrobrego 43a, 57-350 Kudowa Zdrój 
tel. 667 959 799, 74 865 55 12 
200 m. od Kaplicy Czaszek
www.szlakginacychzawodow.com.pl 

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  

57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 40 
tel. 665 767 541
www.laserarena-klodzko.pl
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Jaskinia Radochowska to jedna z największych jaskiń w Sudetach. 
Zlokalizowana wewnątrz góry Bzowiec w Górach Złotych, w gminie 
Lądek-Zdrój. Znana już od XVIII wieku, ale wciąż kryje wiele tajemnic. 
Wycieczka po jaskini to pełna emocji przeprawa przez krasowe 
szczeliny i korytarze. W części środkowej można zobaczyć różnorodną 
szatę naciekową  i jeziorko, w którym żyją endemiczne skorupiaki - 
studniczki tatrzańskie. Jaskinia nie jest oświetlona, a każdy uczestnik 
wycieczki na czas zwiedzania otrzymuje kask z latarką czołową. 
Zwiedzanie odbywa się z wykwalifikowanym przewodnikiem. 
Na trasie do jaskini czynna jest Winiarnia Radochowska, specjalizująca 
się w winach dolnośląskich oraz Pasieka Radochowska oferująca 
miody z własnych zbiorów.

Jaskinia Radochowska

Radochów, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 604 337 846 
e-mail: kontakt@jaskiniaradochowska.pl
www.jaskiniaradochowska.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 34

Polanica-Zdrój to malownicze uzdrowisko na 
Ziemi Kłodzkiej. Tu znajdziesz spokój w zaciszu 
Parku Zdrojowego, aktywnie spędzisz czas, 
przemierzając górskie ścieżki pieszo lub na 
rowerze, a także zrelaksujesz się w kompleksach 
leczniczo-rehabilitacyjnych. Bliskość innych 
miejscowości i pogranicza czeskiego sprawia,  
że pobyt tutaj jest doskonałym wyborem!

Polanica Zdrój

Informacja Turystyczna 
ul. Parkowa 15, 57-320 Polanica-Zdrój 
tel. +48 74 868 24 44 
mail: info@polanica.pl 
facebook.com/miastopolanica 
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Zapraszamy do zapoznania się z historią 
Zamku, który przez 700 lat swojego 
istnienia był świadkiem wydarzeń, 
o których uczymy się w szkołach. 
Z małego gotyckiego grodu, stał się 
renesansowo-barokowym zespołem 
zamkowo-pałacowym.  
Zapraszamy na zwiedzanie oraz  
do naszej restauracji i hotelu. 

Zamek Międzylesie

Pl. Wolności 42, 57-530 Międzylesie 
tel. 665 00 00 55, 733 010 092 
info@zamekmiedzylesie.pl
www.zamekmiedzylesie.pl  
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Jedyny w Polsce podziemny wodospad, przejazd 
podziemnym pomarańczowym tramwajem, 
spotkanie z Gnomem i Alchemikiem, płukanie złota. 
Unikatowa w skali europejskiej Średniowieczna 
Osada Górnicza, Pradawna Sztolnia Ochrowa, 
Wystawa Minerałów, Muzeum Górnictwa i Historii 
Złotego Stoku.  
CAŁY DZIEŃ DOBREJ ZABAWY!

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą 
jaskinią w Sudetach. Znajduje się w Masywie 
Śnieżnika, w dolinie potoku Kleśnica, na obszarze 
rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”.
Ze względu na bardzo bogatą i dobrze zachowaną 
szatę naciekową uchodzi za najpiękniejszą jaskinię 
w naszym kraju. 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Stroniu 
Śląskim to idealne miejsce aktywnego 
wypoczynku dla grup sportowych, 
szkolnych czy klientów indywidualnych.
To przede wszystkim doskonałe obiekty, 
w skład których wchodzą m.in.: 6-cio 
torowy kryty basen, hala sportowa, 
siłownia, a także zespół odnowy 
biologicznej (sauna, gabinet masażu).

Wake up park, czyli wakepark na zalewie w Starej Morawie. 
Nowa wodna atrakcja dająca dużo radości oraz super trening 
na całe ciało !  Jest to wyciąg o długości 200m  umożliwiający 
jazdę na wakeboardzie lub nartach wodnych po specjalnie 
przygotowanym torze. Jazda odbywa się pod czujnym 
okiem operatora, który dobiera prędkość do umiejętności 
osoby pływającej. Jest to sport na tyle prosty i przyjemny że 
każdy może spróbować i z łatwością opanuje podstawy. Cały 
niezbędny  sprzęt (deska,kapok,kask)jest na miejscu więc 
potrzebne są tylko chęci.

Kopalnia Złota w Złotym Stoku Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 

Stroński Park Aktywności

Wakepark w Starej Morawie

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

Czynne: 9:00-16:40 oprócz poniedziałków 
i czwartków* (czwartki czynne od V do VIII) 
Kletno 18, 57-550 Stronie Śląskie 
Rezerwacja biletów: 
tel. 748 141 250 lub zakup on-line 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

ul. Kościuszki 20a 
57-550 Stronie Śląskie 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

Zapraszamy codziennie 
Od maja do października 
w godzinach 9:00-21:00 
tel. 604 423 201 
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Zajmujemy się paintballem od 
ponad 10 lat. Nasze motto to 
bezpieczeństwo, profesjonalna 
obsługa i dobra zabawa. 
Oferujemy 40 zestawów do gry 
w paintball, oraz 18 zestawów 
LaserTag w podziemiach Kopalni 
Złota w Złotym Stoku.

Ciekawi Państwa jak wygląda gra w golfa? Co jest istotą gry i jakie są zasady? 
Zapraszamy na jedyne górskie  pole golfowe w Szczytnej /k.Polanicy Zdrój, 
położone 565 m n.p.m.  W przyjaznej, rodzinnej atmosferze pod okiem 
naszych instruktorów, rozpoczniemy z Państwem „pierwszy krok w golfie”. 
Oferujemy kameralne warunki do nauki gry w golfa w przystępnych cenach. 
Przekonacie się Państwo, że gra w golfa jest sportem, a przede wszystkim 
zdrowym spacerem dla wszystkich w każdym wieku.  
Na miejscu oferujemy wypożyczalnie sprzętu, insfrastukturę do ćwiczeń 
(Putting Green i Driving Range) dla początkujących jak i zaawansowanych 
golfistów oraz miejsca noclegowe w komfortowych domkach z panoramą gór 
wprost z balkonowego okna.

Adrenalina Park Biała Marianna to miejsce gdzie możesz w ciekawy 
i aktywny sposób spędzić wolny czas. Atrakcje naszego parku:  
LABIRYNT powierzchnia Labiryntu to 1200 m kw, na której znajduje 
się 1000 m korytarzy, sala luster, pomost, taras widokowy oraz 
tajemnicze i zabawne skrytki.    
HULAJNOGI pierwsze w Polsce terenowe hulajnogi na kołach FAT. 
Do wyboru kilka tras zjazdowych o różnej trudności i długości 
zjazdu od 300 m do 8 km.

Postrzeleni.pl 

Golf na Ziemi Kłodzkiej

Adrenalina Park

FB: Paintball postrzeleni.pl 
Złoty Stok, ul. Złota 9 
tel: 782-00-32-55 
www.postrzeleni.pl 

GOLFSPA - Golfowa Wioska 
ul. Borowina 2a, 57-330 Szczytna/Polanica-Zdrój 
tel. +48 503 837 003 
www.golfowa-wioska.pl   www.golfspa.pl 

– czynne od IV do X w godzinach od 10.00 - 18.00  
oraz w innych miesiącach po umówieniu się   
–  w przypadku zjazdu na hulajnogach  
zalecamy wcześniejszą rezerwację.  
Tel. 534 887 000
www.adrenalinapark.com.pl  
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Zapraszamy Państwa do poznania z nami 
tajemnic Kompleksu Osówka, Gór Sowich oraz 
tajemnic II Wojny Światowej. Przeniesiemy 
Państwa w mroczne czasy budowy Kompleksu 
i przybliżymy historię XX w. To wszystko możecie 
Państwo odkryć zwiedzając z przewodnikiem 
podziemia i część naziemną Kompleksu Osówka. 

Młyn papierniczy sprzed 1562 r. – unikatowy 
w skali Europy zabytek techniki. Kandydat 
do wpisu na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Kolekcje znaków wodnych 
i historycznych banknotów. Czerpalnia 
papieru z warsztatami dla zwiedzających. 

Podziemne Miasto Osówka

Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju

Podziemia projektu „Riese” w Górach Sowich 
ul. Świerkowa 29 d, 58-340 Sierpnica (koło Głuszycy) 
Czynne codziennie. 
Różne warianty tras turystycznych. 
tel. 74 84 56 220  
www.osowka.pl  

Godziny otwarcia: 
V-VIII pon.-sob. 9.00-18.00, niedz. 9.00-15.00 
IX-X pon.-sob. 9.00-17.00, niedz. 9.00-15.00 
XI-IV wt.-niedz. 9.00-15.00 
ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój 
tel.: 74 862 74 00
www.muzeumpapiernictwa.pl  
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Między niebem a ziemią, w pięknym lesie nad Złotym 
Potokiem, znajdują się atrakcje zapewniające moc 
wyjątkowych wrażeń. To niepowtarzalny rodzaj 
napowietrznego trekingu, którego bazą są przejścia 
akrobatyczne między drzewami takie jak: balansujące 
pomosty, przejścia po linie, przejścia siatkowe, 
powietrzny surfing, skok Tarzana, tyrolki – zjazdy na 
linie o łącznej długości 1650 metrów oraz wiele innych.

Leśny Park Przygody Skalisko

57-250 Złoty Stok  
(dawny kamieniołom – przedłużenie ul. Staszica) 
Instruktorzy: tel. +48 748 175 576  
(w godzinach otwarcia parku) 
Rezerwacje i zapytania: tel. +48 602 740 971  
www.skalisko.eu   

3

Nowa Ruda, miasto czerwonego piaskowca, zaprasza do zwiedzania. 
Najpiękniejsze panoramy na okolice rozpościerają się z dwóch wież 
widokowych, które znajdują się na sąsiadujących wzniesieniach: Górze 
Anny oraz Górze Wszystkich Świętych. Na aktywnych czekają systemy 
dobrze zintegrowanych  ścieżek rowerowych miejskich i górskich, które 
łączą polsko-czeskie pogranicze. Atrakcyjne plenery zachęciły filmowców 
do kręcenia filmów i reklam, m.in.”Pokotu” Agnieszki Holland, serialu 
„Znaki” czy reklamy piwa „Żywiec”. Daleko od Japonii, ale blisko z nią 
związani za sprawą sylwetki Franza Eckerta, noworudzianina, który był 
twórcą hymnu kraju kwitnącej wiśni, aktualnego po dziś dzień. Więcej 
ciekawostek do odkrycia w aplikacji mobilnej miasta, którą można 
pobrać w sklepie PLAY oraz App Store pod hasłem Nowa Ruda. 

Nowa Ruda 

Punkt Informacji Turystycznej 
(centrum miasta Rynek 2) 
tel. 74 872 03 08, e-mail:it@um.nowaruda.pl    
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• Nasz park rowerowy to  32 km tras  
od średnich do bardzo trudnych. 

• Wypożyczalnia profesjonalnych  
rowerów Kellys.

• Sklep i serwis rowerowy
• Szkolenia rowerowe - szkolimy pod okiem 

akademickiego mistrza świata .
• Jedzonko - Najlepsza pizza i burgery  

tylko w Pycha Szprycha 
• Organizujemy wyjazd rowerowe po 

najlepszych singletrackach - Glcensis Flow Trip.

Centrum testowe   
rowerów Kellys 

Srebrna Góra, ul. Polna 14 
tel. 530937566, 725780232, 509464477    
www.pmbike-experts.pl
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Nasza misja jest prosta – codziennie 
pokazujemy trud pracy górniczej 
rzeszom turystów. Przypominamy o tym 
starszym pokoleniom, uczymy nowe. 
Zachowujemy i przechowujemy górnicze 
tradycje i pamiątki.Programy turystyczne 
i edukacyjne są dostosowane do każdej 
grupy wiekowej. Doskonale wiemy, że 
człowiek najwięcej zapamięta, gdy czasem 
będzie zabawnie, a czasem strasznie.

Turystyczna Trasa Podziemna 
Nowa Ruda

ul. Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda 
tel./fax +48 74 872 79 11
www.kopalnia-muzeum.pl
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Drogi Turysto! Poznaj historię urokliwego górniczego miasteczka Złoty 
Stok, którego układ architektoniczny pozostaje niezmieniony od XVI wieku. 
Zapraszamy Cię na wycieczkę miejską trasą turystyczną, na której zobaczysz 
dawną mennicę książęcą, ochronkę ufundowaną przez Mariannę Orańską, 
siedziby rodu Güttlerów i Fuggerów, monumentalny kościół ewangelicki 
oraz dom parafialny zaprojektowany przez Ferdynanda Martiusa – 
budowniczego kamienieckiego pałacu. Zabytkowe kamienice i kręte uliczki 
skrywają niejedną tajemnicę. Odkryj je razem z nami podczas wyprawy 
ekologicznym meleksem - repliką Forda Buicka z początku XX wieku!

Miejska Trasa Turystyczna – Złoty Stok

Punkt Informacji Turystycznej 
Rynek 2, 57-250 Złoty Stok 
infozlotystok@wp.pl 
tel. 607 694 492  
www.zloty-stok.pl     
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Położony pomiędzy dwoma pasmami 
gór Bystrzyckich i Orlickich ośrodek 
jest jednym z największych tego typu 
obiektów w całej Polsce. 29 kolei 
i wyciągów pozwala na korzystanie 
z 23 kilometrów zróżnicowanych 
i szerokich tras oraz dwóch snow parków. 
Uzupełnienie infrastruktury narciarskiej 
stanowią szkoły i wypożyczalnie 
sprzętu oraz bogata baza noclegowa 
i gastronomiczna.

Zieleniec SKI Arena

ul. Zieleniec, 57-340 Duszniki Zdrój 
www.facebook.com/ZieleniecSkiArena  
www.zieleniec.pl     
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Kuźnia Alchemiczna to miejsce styku nauki 
i magii, w którym znajdziesz: galerię 
i sklep z minerałami, biżuterią i wyrobami 
z kamieni regionalnych; wystawę minerałów 
w UV oraz jajek z kamieni ozdobnych, 
Plenerowe Muzeum Skał Regionalnych. 
Dla aktywnych: poszukiwanie minerałów 
na Skalnym Rozłupisku, płukanie złota, 
warsztaty geologiczne, pokazy przecinania 
i obróbki kamieni, gra terenowa na ścieżce 
geologicznej na Górę Siniak.

Kuźnia Alchemiczna – GeoGut 

Kąty Bystrzyckie 14, k. Lądka-Zdroju 
tel.  74 814 85 62, www.geogut.pl 
www.kuzniaalchemiczna.pl    
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Raj Pstrąga to najstarsza w województwie 
dolnośląskim hodowla pstrąga, gdzie można 
się zatrzymać, odpocząć od otaczającego nas 
zabieganego świata, porozmawiać przy dużym stole, 
zarówno z gospodarzami, jak i spotkanymi właśnie 
ludźmi. W naszym łowisku będziecie mieć okazję do 
niezapomnianych chwil w wędką w dłoni. Zapraszamy 
wszystkich spragnionych naturalnego, pozbawionego 
chemicznych dodatków jedzenia do naszej knajpki, 
jak i chwili oddechu w najbardziej zielonym 
i nieskażonym ludzką ręką obszarze Polski. 

Nareszcie w Polanicy stworzono miejsce specjalnie dla Twoich 
Pociech!  Nowo powstały park rozrywki FunPark to synonim 
uśmiechu i świetnej zabawy na świeżym powietrzu. 
Zapewniamy 14 niesamowitych atrakcji: potężne dmuchańce, 
tyrolkę, rozbudowany wieżyczkowy plac zabaw oraz piaskownice 
i brodziki z łódeczkami dla mniejszych dzieci. To wszystko 
osłodzone pysznymi goframi i lodami oraz aromatyczną kawą 
dla rodziców i opiekunów, którzy znajdą wygodne miejsce na 
obszernym tarasie i chwilę relaksu pod parasolem. 

„Przygoda z Przyrodą” to szereg atrakcji adresowanych do dzieci i dorosłych. 
Najmłodszym proponujemy spacery na kucykach oraz lekcje jazdy konnej. 
Oferujemy również wycieczki bryczką do Jaskini Radochowskiej i Lądka-
Zdroju, wypożyczalnię rowerów (elektrycznych i tradycyjnych)  
oraz wycieczki rowerowe z przewodnikiem.  
W ofercie również: wycieczki 4x4, ogniska,  
kolacje grillowe. Nasz pensjonat zapewnia  
komfortowe noclegi, wyżywienie, plac zabaw  
i boisko. W sezonie letnim uzupełnienie oferty  
stanowi restauracja a la carte.

Raj Pstrąga FunPark Polanica-Zdrój

Przygoda z Przyrodą

 
www.willamarianna.pl 
Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 84 
tel. 501 712 434 lub 501 144 704 
www.przygodazprzyroda.pl   

tel. +48 512 866 477 
Goszów 14A, 57-550 Stronie Śląskie  
www.rajpstraga.pl     

Polanica-Zdrój, ul. Kłodzka 14 (niedaleko centrum) 
Czynne: poniedziałek - niedziela 
od 10:00 do 20:00 
Tel. 511 161 075 
www.funpark-polanica.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.

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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