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Wrocław

Karkonosze

Gminy atrakcyjne turystycznie

Kotlina Kłodzka

% Korzystaj z rabatów %

Zapraszamy do wieży widokowiej w Czechach, 
która dostarczy Wam niesamowitych widoków 
z perspektywy ptaka. Właśnie tutaj można zobaczyć 
wyjątkowość przyrody Karkonoszy. Wspólnie 
podziwiać będziemy piękno tutejszego lasu od 
korzeni po korony drzew, oraz niespotykane nigdzie 
indziej gatunki enedmiczne roślin i zwierząt.

20

Karpacz (43 km), Szklarska Poreba (62 km) 
Wroclaw (137 km)
ul. Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně, Czechy
Otwarte caly rok
www.stezkakrkonose.cz/pl/
www.odkryjczechy.pl

Ścieżka w koronach drzew 
Karkonosze – Czechy

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...
OD CZERWCA  
NOWA ATRAKCJA!   
CHATA GRAWITACYJNA!

Chata na głowie
Chata grawitacyjna
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Miłków 71, 58-535 Miłków 
tel. 570 080 582
www.chatanaglowie.eu

Zabierzemy Was na wyprawę po 
najpiękniejszym ogrodzie Karkonoszy 
skomponowanym zgodnie z japońską 
sztuką zakładania ogrodów i filozofią fen 
shui. Spacer po ogrodzie pokaże Wam 
piękno Karkonoskiej przyrody zamkniętej 
w charakterystyczne dla Japonii kompozycje, 
strumienie i wodospady. 

Ogród Japoński Siruwia
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Czynne codziennie: od 9:00 do 18:00 
(od maja do października)
ul. Brzozowe Wzgórze 8B, 58-563 Przesieka 
tel. 509 843 069, 509 789 426
www.siruwia.pl

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.

Huta Szkła Kryształowego Julia
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ul. Kryształowa 73, Piechowice 
tel. +48 75 76 12 413/14
www.hutajulia.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 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, 
w grupach maksymalnie 25 osobowych.
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Kopalnia znajduje się w miejscowości KLETNO 40.
Informacje i rezerwacje:  +48 601 889 243
www.kletno.pl

Kopalnia Uranu w Kletnie

To najwyższa Krzywa Wieża w Polsce – 34 m.  
Odchylenie wieży od pionu wynosi aż 2 metry 
i 14 cm. Po pokonaniu 139 stopni można 
zobaczyć Ząbkowice Śląskie jak i urokliwą 
panoramę okolic - widok jest niezapomniany. 
Jej przeszłość jest tajemnicza a historia 
niewyjaśniona. Do dziś nie można z całą 
pewnością stwierdzić kiedy dokładnie 
powstała ani w jakim celu ją zbudowano. 

Krzywa Wieża
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Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego 
ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl 
tel. +48 74 815 20 43

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. 
Kompleks Siedlisko  
Pstrąga zaprasza!
Łowisko-Park Mega Ryb-Skoczlandia-Restauracja

Skoczlandia 

Park Mega Ryb
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58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
tel. 75 617 13 14, 605 598 712 
www.siedliskopstraga.pl



Atrakcje turystyczne WROCŁAW i OKOLICE 2018 POLECA PORTAL

Skąd się wzięła czerwona czapka dyżurnego? Ile pędziła 
najszybsza lokomotywa parowa? Jak powstaje para 
gorąca co wprawia ją w ruch? Odpowiedzi na te pytania 
można uzyskać zwiedzając nasze Muzeum, które prowadzi 
swoją działalność na terenie zabytkowej lokomotywowni 
gromadzącej ponad blisko 150 jednostek taboru kolejowego. 
Muzeum organizuje także przejazdy zabytkowym taborem 
oraz jest miejscem spotkań miłośników dawnej techniki. 
Muzeum czynne codziennie. Serdecznie zapraszamy.

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.

Jedyny w Polsce podziemny wodospad, przejazd 
podziemnym pomarańczowym tramwajem, 
spotkanie z Gnomem i Górnikiem, płukanie złota. 
Unikatowa w skali europejskiej Średniowieczna 
Osada Górnicza, Pradawna Sztolnia Ochrowa, 
Muzeum Minerałów, Muzeum Górnictwa i Historii 
Złotego Stoku, Pokoje zagadek Łamacz Escape 
Rooms. CAŁY DZIEŃ DOBREJ ZABAWY!

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.

Jedna z największych atrakcji Masywu Śnieżnika to 
Jaskinia Niedźwiedzia położona na prawym zboczu doliny 
Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej 
(1166,8 m n.p.m.). Jest to najdłuższa jaskinia w Sudetach 
i jedna z większych w Polsce. Trasa turystyczna, która 
udostępniona jest dla turystów liczy około 360 m, przy 
czym możemy na niej zobaczyć około 500 m jaskini. 

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!

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Turystyczna Trasa Podziemna 
Nowa Ruda

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Pałac w Kamieńcu ZąbkowickimJaskinia Niedźwiedzia

Spływy pontonowe Ski-raft7
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ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 
tel. 74 63 74 330, +48 692 407 401 
e-mail: muzeum@muzeumtechniki.pl
www.muzeumtechniki.pl

ul. Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda 
tel./fax +48 74 872 79 11
www.kopalnia-muzeum.pl

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

Godziny otwarcia: od 10:00 do 17:00 (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

Czynna: 9:00 -16:40 oprócz poniedziałków i czwartków 
(w czwartki czynna od kwietnia do sierpnia)
WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA BILETÓW 
Tel. 74 81 41 250 e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl
Kletno 18, 57-550 Stronie Śląskie
www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Godziny otwarcia: od 9:00 do 16:00
Bardo, ul. Skalna (przy moście) 
tel. 725 300 303
www.ski-raft.pl RABAT 10 %

Rejs po Odrze trwa 90 minut. Statek wypływa 
z Przystani Wratislavia mieszczącej się przy 
bulwarze Xawerego Dunikowskiego, a następnie 
płynie w stronę Wyspy Opatowickiej mijając Ostrów 
Tumski z panoramą na Katedrę, Most Grunwaldzki, 
bulwar przy Politechnice Wrocławskiej. Zapraszamy 
do naszej restauracji, która czynna jest zarówno 
podczas rejsu, jak i na miejscu w Przystani. 

Głodny wrażeń? Zajrzyj do areny Laser 
Tag!  To wojenny, postapokaliptyczny 
obszar działań.  Labirynt z punktami 
obserwacyjnymi dla snajpera oraz 
potencjalnymi zasadzkami znajdującymi 
się na każdym rogu. Chaotyczna, 
zapadająca w pamięć i przyprawiająca 
o gęsią skórę sceneria, gdzie wszystko 
może się zdarzyć – nawet jeden fałszywy 
ruch może oznaczać przegraną.

Statek Wratislavia

Laser Tag Nyska
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Godziny otwarcia: 12:00 - 23:00 
Rejsy od poniedziałku do niedzieli  
w godzinach: 12:00, 14:00, 16:00
tel. 570 902 903 
www.statekrestauracja.pl

ul. Nyska 61 A, 50-505 Wrocław 
tel. 717373971
www.lasertagnyska.pl

Lot motolotnią nad Wrocławiem 
to idealna okazja, żeby spojrzeć na 
miasto z zupełnie innej perspektywy. 
Wznosimy się na wysokość 500 
metrów, a pod okiem instruktora 
można pilotować motolotnię. Lecąc 
podziwiamy piękny Most Rędziński, 
oraz panoramę całego Wrocławia. 
Loty odbywają się na Lotnisku 
w Szymanowie. 

Zapraszamy do największej kręgielni  
we Wrocławiu!
Oferujemy: 
* 24 nowoczesne tory  
* Bezpłatne obuwie i udogodnienia dla dzieci 
* Bar z obszerną kartą dań, przekąsek i napojów  
* Przestrzeń na imprezy, szkolenia i konferencje 
* Profesjonalne nagłośnienie 
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Tel. 698 670 596 
Facebook: Motolotni Wrocław

Sky Bowling, 2p. Galerii Sky Tower 
ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław 
tel. 717 128 222, 717 128 333
Zarezerwuj tory online:

www.flytech.pl

www.skybowling.pl/kalkulator

Motolotnia Wrocław 

Sky Bowling

W urokliwej wsi Galowice, w pobliżu Wrocławia jest 
miejsce wyjątkowe – zabytkowy XVIII wieczny spichlerz, 
a w nim Muzeum Powozów – niezwykła kolekcja 
zabytkowych pojazdów:  reprezentacyjne karety, 
bryczki, sanie zaprzęgowe, dorożki, konny wóz strażacki 
i wiele innych. Każdy z nich to przykład rzemieślniczego 
kunsztu, wszystkie kryją fascynujące historie, które 
z pasją przekazują muzealni przewodnicy.

Przygotuj się na wyjątkową podróż do 
czasów, kiedy motoryzacja posiadała 
indywidualny i niepowtarzalny charakter. 
Postaramy się przenieść Państwa 
w odległy czas początków polskiej 
motoryzacji, takich jak legendarny Sokół 
1000, Fiat 508 z polskiego montażu.
Znajdziecie tu również największą 
w Polsce kolekcję samochodów 
Rolls&Royce i Bentley.

Muzeum Powozów Galowice

Muzeum Motoryzacji Topacz 
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wtorek-piątek 10.00-16.00 
sobota –niedziela 11.00-17.00
ul. Leśna 5, 55-020 Galowice k/Żórawiny 
tel. +48 71 316 41 16
www.muzeumgalowice.pl

Główna 12, Ślęza, 55-040 Kobierzyce 
tel. 888108148, e-mail: muzeum@topacz.pl 
www.muzeum.topacz.pl 


