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Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy

Szlaki turystyczne

Zamki i pałace
Oferta ważna do 31.12.2018 r.

Górskie strumyki i wodospady

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.

Styl i elegancja w romantycznych wnętrzach, 
osadzonych w murach romantycznej rezydencji 
dworskiej. Pałac Wojanów to nowoczesne 
centrum konferencyjne, które zaprasza na 
zwiedzanie, a także na wakacyjny pobyt 
w komfortowych pokojach i apartamentach. 
Otaczający Pałac piękny, stary park zachęca do 
spacerów nie tylko Gości obiektu, ale również 
licznie odwiedzających go turystów. 

Zapraszamy do krainy, w której za dotykiem 
Twych dłoni w uśpione lalki zostaje tchnięte 
życie, abyś mógł cofnąć się w czasie i doświadczyć 
opowieści z pogranicza prawdy i baśni, jawy 
i dawno śnionego snu. Witamy w zamku, 
w którym jedynym władcą jest karkonoski 
Duch Gór, a każda postać ma do opowiedzenia 
i pokazania swoją wyjątkową historię.

Zlokalizowany przy drodze z Karpacza do Szklarskiej Poręby, 
Zamek Księcia Henryka zapewnia najpiękniejszy widok  
na Karkonosze z wieży zamkowej, spotkania z sokolnikiem, 
legendy, ognisko, gry terenowe i wspinaczkę skałkową  
oraz warsztaty rękodzieła (obowiązuje wcześniejsza  
rezerwacja tel. 695 558 553). 
Tylko 10 km od Karpacza/ Szklarskiej Poręby/Świeradowa Zdroju

Spływy pontonami na rzece Bóbr to 
atrakcja idealna dla rodzin z dziećmi, 
grup szkolnych oraz wyjazdów 
firmowych.
Głębokość 0,1m-2m ; 
Trudność WW1 (łatwa); Pontony 3-10os.
Tylko 35km od KARPACZA / SZKLARSKIEJ 
PORĘBY /ŚWIERADOWA!!!
POZNAJ SMAK PRAWDZIWEJ PRZYGODY! 

Całoroczny tor saneczkowy 
dostarczy niesamowitych 
wrażeń latem i zimą. Saneczki 
wyposażone są w dwa siedzenia 
dzięki czemu można jeździć 
z osobą towarzyszącą. Pojazdy 
skonstruowano tak, aby nawet 
dwie osoby dorosłe mogły cieszyć 
się jazdą na jednych sankach.

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.

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

Czynny od maja do października  
codziennie w godz. 10:00-17:00  
od października do kwietnia 
po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej  
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

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

20

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

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.

Podziemna Trasa Turystyczna koło Karpacza, 
1200m podziemnych korytarzy, w programie: 
zwiedzanie z przewodnikiem, historia wydobycia 
rudy uranu, wystawa minerałów, widowisko 
laserowe, interaktywna platforma „Odstrzał 
Przodka Górniczego”, wystawa Miniatur Bomb 
Atomowych oraz wiele innych atrakcji. Trasa 
bezpieczna dla dzieci i kobiet w ciąży. Czas 
zwiedzania 60 min, temp.8 stopni.

Park Miniatur Budowle Świata położony 
jest w miejscowości Mysłakowice przy trasie 
Jelenia Góra – Karpacz (8 km od Jeleniej 
Góry i 8 km od Karpacza). Znajdziecie 
tu Państwo miniatury najsłynniejszych 
budowli z 5 kontynentów. Są tu zarówno 
modele budowli istniejących, jaki i tych 
których już nie można zobaczyć, bowiem 
do naszych czasów przetrwały jedynie ich 
ruiny, albo zostały zburzone.

Każdy opowie Ci historie, ale nie każdy zrobi to tak 
jak my! W naszej osadzie przy akompaniamencie 
fascynujących opowieści przewodnika, 
zwiedzający będą mogli dotknąć i wprawić w ruch 
zrekonstruowane średniowieczne urządzenia 
górnicze oraz uczestniczyć w warsztatach.

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. Do budynku wchodzi się 
przez okno szczytowe i spaceruje 
po suficie. Chata na głowie 
jest kompletnie umeblowana 
i wyposażona w przedmioty 
codziennego użytku...

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

Miejskie Muzeum Zabawek

Chata na głowie
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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.pałacowa-bawialnia.pl

www.park-miniaur.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

Czynne cały rok od 10.00 do 16.00
ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary 
tel. 757 528 458
www.jeleniastruga.pl/sztolnie

CZYNNE CAŁY ROK godziny 10:00 – 18:00     
Mysłakowice k. Karpacza, ul. Łokietka 2
www.budowleswiata.com

Zwiedzanie indywidualne: 
lipiec – sierpień  
w godzinach 10-16 (niedziela nieczynne) 
Dla grup zorganizowanych czynne cały rok!
ul. 1 Maja 66a, 58-580 Szklarska Poręba  
Tel. 726-541-852
www.zelaznytygiel.pl

Od czerwca nowa atrakcja!  Chata grawitacyjna!

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

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

W samym sercu Sudetów, 
tuż obok Karpacza, znajduje 
się miejsce, które przenosi 
odwiedzających w zupełnie 
inny świat. W maleńkim 
Miłkowie swój dom ma 
świat iluzji, sztuczek, 
ewolucji i akrobacji. 

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.

Idąc leśnymi ścieżkami odkryć można 
bajkowe chatki, każda z nich opowiada inną 
opowieść. Zobaczyć można takie bajki jak: 
„Królowa Śniegu”, „Calineczka”, „Jaś i Małgosia”, 
„Roszpunka” i „Pinokio”. Przy każdej z nich 
dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnie poprzez 
słuchanie bajki czytanej przez narratora a także 
podziwiając ruchowe inscenizacje w chatce.  

Cyrkland – Młodzieżowy Teatr Cyrkowy

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków

Park Bajek
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58-535 Milków 26c  
Tel: +48 757 610 576
www.cyrkland.eu

ZAPRASZAMY OD MAJA 
10:00 – 18:00
ul. Wilcza 2, Karpacz 
Tel. +48 75 72 205 05, kom. 726 310 704
www.parkbajek.pl

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

RABAT 10 %

RABAT 5 %

Kopalnia „Podgórze” w Kowarach to druga 
co do wielkości kopalnia uranu w Polsce. 
Usytuowana w niej trasa turystyczna 
przebiega przez sztolnię 19a, która powstała 
w latach 50-tych XX wieku. To jeden 
z najciekawszych i najładniejszych obiektów 
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
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tel. 538 715 100, tel. 780 161 191 
Kowary, ul. Podgórze 54
www.kopalniapodgorze.pl

RABAT 10 %


