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Tajemniczy i różnorodny – taki jest region Aglomeracji Wałbrzyskiej. To tu znajdziecie 
średniowieczne zamki i okazałe pałace, tajemnicze podziemia i liczne wieże widokowe 
na górskich szczytach, unikatowe zabytki techniki i budowle sakralne wielu wyznań, 
będące świadectwem wielokulturowości tego miejsca. To także nieograniczone możli-
wości aktywnego spędzania czasu wolnego o każdej porze roku. Paszport turystyczny 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska, który przeglądacie, jest za-
proszeniem do ich odkrywania! 

Drogowskazy:

Witajcie Podróżnicy!

1. Paszport turystyczny LOT Aglomeracja Wałbrzyska jest bezpłatnym wydawnictwem 
w formie drukowanej książeczki lub do pobrania w formie PDF ze strony organizatora 
www.lotaw.pl. 

2. Paszport dedykowany jest przede wszystkim uczniom szkół podstawowych (kl. IV – VIII) 
oraz całym rodzinom. Jego celem jest pokazanie miejsc i atrakcji turystycznych obszaru 
Aglomeracji Wałbrzyskiej przyjaznych młodzieży szkolnej oraz inspirowanie do ich samo-
dzielnego odkrywania podczas wycieczek.

3. Znajdziecie tu opisy miejsc i atrakcji turystycznych, ciekawostki wraz z praktycznymi infor-
macjami dla turystów oraz miejsce na pieczęć lub pamiątkowe zdjęcie z wycieczki. 

4. Paszport ważny jest bezterminowo.

5. Paszport nie upoważnia Was do bezpłatnego wejścia do atrakcji turystycznych.

6. Na podróżników, którzy odwiedzą co najmniej 10 miejsc (potwierdzonych w paszporcie 
pieczęcią lub zdjęciem z wycieczki) czekają pamiątkowe pakiety promocyjne LOT Aglome-
racja Wałbrzyska. Po odbiór zgłoście się z paszportem do siedziby stowarzyszenia: 

 LOT Aglomeracja Wałbrzyska - Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, 
 58-309 Wałbrzych, tel. 74 66 43 871

7. Paszport możecie zachować jako pamiątkę z podróży! 
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Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą 22 dolnośląskie gminy: Kamienna Góra – mia-
sto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska 
Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, 
Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, 
Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska 
Świdnica. Liderem AW jest Gmina Wałbrzych.

Większość z wymienionych gmin jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska. Ten wyjątkowy region na turystycznej 
mapie Polski jest atrakcyjny dla miłośników historii, osób szukających kontaktu 
z przyrodą, lubiących sport i górskie wędrówki. Przekonacie się o tym z naszym 
Paszportem Turystycznym.

Aglomeracja Wałbrzyska
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Liczący ponad 100 tysięcy Wałbrzych jest drugim co do wielkości miastem na Dol-
nym Śląsku. Położony w malowniczej scenerii Gór Wałbrzyskich znany był niegdyś 
z wydobycia węgla zwanego „czarnym złotem”. Dziś to nowoczesny ośrodek prze-
mysłu motoryzacyjnego sławny dzięki poszukiwaniom legendarnego złotego pocią-
gu i wielu wspaniałym zabytkom.

Dzisiejszy Wałbrzych to miasto pełne zieleni i uroczych zakątków o wspaniałych wa-
lorach turystycznych z historycznym centrum z Rynkiem i Placem Magistrackim, za-
bytkowymi kamieniczkami i świątyniami, to 50 km malowniczych szlaków pieszych 
i 170 km tras rowerowych. Wałbrzych to miasto do odkrycia!

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Rynek 9  |  58-300 Wałbrzych  |  tel. 74 666 60 68  |  facebook.com/citik/walbrzych 

Wałbrzych
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Zamek Książ to jedna z najpiękniejszych i największych rezydencji w Polsce. 
Zbudowany w XIII w. przez Piastów świdnicko-jaworskich zamek pełnił funkcje 
obronne i nazywany był „Bramą do Śląska”. W późniejszych wiekach kilkakrotnie był 
przebudowywany i nadano mu formę rezydencji pałacowej, malowniczo położonej  
na cyplu skalnym w centrum romantycznego parku. 
Książ, jak każdy zamek, ma również swoją tajemnicę… to podziemia powstałe 
w czasie II wojny światowej, które miały skrywać skarby, ważne dokumenty lub 
służyć jako bunkier. Może komuś z Was uda się rozwiązać tę zagadkową historię po 
zwiedzaniu zamku, podziemi i palmiarni   oprócz egzotycznych roślin czekają tam 
na Was …lemury  

Zamek Książ
ul. Piastów Śląskich 1  |  58-306 Wałbrzych  |  tel. 74 66 43 834  |  www.ksiaz.walbrzych.pl
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Zamek Książ
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Stado Ogierów Książ w Wałbrzychu
ul. Jeździecka 3  |  58-305 Wałbrzych  |  tel. 74 840 58 60  |  www.stadoksiaz.pl

Niedaleko zamku Książ znajdują się stajnie zamkowe, wybudowane na początku 
XX wieku na miejscu dawnego folwarku i ogrodu pszczelego. Stadnina ma kształt 
czworoboku o wymiarach 100m x 100m, z centralnie położonym dziedzińcem oto-
czonym zabudowaniami. Koniecznie zobaczcie krytą ujeżdżalnię (halę, w której tre-
nuje się konie), którą w całości zbudowano z drewna modrzewiowego. 
Stado „Książ” to ważny ośrodek hodowli koni, głównie rasy śląskiej. Każdego roku 
rodzi się to ok. 25 źrebiąt, które czekają na odwiedziny najmłodszych turystów.
Stado oferuje naukę jazdy konnej, hipoterapię i przejażdżki bryczkami.
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Stado Ogierów „Książ”



Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki
ul. Wysockiego29  |  58-304 Wałbrzych  |  tel. 74 667 09 70  |  www.starakopalnia.pl

Na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Julia działa dziś Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. To wyjątkowa w skali europejskiej instytucja kultury 
i atrakcja turystyczna. Jej misją jest przekazywanie wiedzy o górniczych tradycjach 
regionu. W 17 unikatowych budynkach, wpisanych do rejestru zabytków, mieści się 
Muzeum, Galeria Sztuki Współczesnej i Centrum Ceramiki Unikatowej z bogatą ofertą za-
jęć edukacyjno-artystycznych. Możecie zwiedzić kopalnię z przewodnikiem, zobaczyć ją 
„z lotu ptaka” z wieży widokowej albo uczestniczyć w grach terenowych na 4,5 ha 
terenie. Artystyczne dusze odnajdą się w pracowni ceramicznej, gdzie poznają różne 
techniki lepienia w glinie, spróbują toczenia naczyń na kole garncarskim lub ozdobią 
naczynia techniką kalkomanii.

8

4

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki
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Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój
ul. Ratuszowa 6  |  58-304 Wałbrzych  |  tel. 539 973 855  |  www.aqua-zdroj.pl

Aqua Zdrój Wałbrzych to kompleks sportowo - wypoczynkowy położony u stop 
góry Chełmiec. Składa się z nowoczesnego hotelu, restauracji z menu o wyjątko-
wych smakach, centrum odnowy i SPA oraz obiektów sportowych, na których moż-
na uprawiać praktycznie każdą dyscyplinę sportu. Do dyspozycji gości są: basen 
sportowy, rekreacyjny i osobny basen dla najmłodszych, zjeżdżalnie, bąbelkowe 
jacuzzi, fi tness oraz SPA. Po relaksie w parku wodnym można skorzystać z siłowni 
czy kortów do squash, a jeśli są wśród Was entuzjaści gry w tenisa stołowego, to 
zaplanujcie trening w Aqua Zdrój na profesjonalnych stołach, a indywidualiści mogą 
potrenować z udziałem robota do gry. Aqua Zdrój Wałbrzych to miejsce, w którym 
masz dużą szansę spotkać jedną z gwiazd światowego sportu.
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Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój



Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9  |  58-300 Wałbrzych  |  tel. 74 664 60 30  |  www.muzeum.walbrzych.pl

Czy wiecie, że zanim w XVIII wieku w Europie zaczęto wytwarzać porcelanę, tajemnica 
jej produkcji była w Chinach pilnie strzeżona, a za sprowadzane stamtąd porcelanowe 
wyroby trzeba było płacić tak wielkie sumy, że nawet dziś trudno to sobie wyobrazić?
Wałbrzyską porcelanę zaczęto produkować w połowie XIX wieku w dwóch fabrykach. 
Później powstało ich więcej. Naczynia były ozdabiane kolorowymi wzorami odbijanymi za 
pomocą specjalnej kalki lub ręcznie malowane np. złotem. Produkcja porcelany, nazywa-
nej „białym złotem” Wałbrzycha, obok przemysłu wydobywczego stanowiła najważniej-
szą część historii miasta. Jeśli chcecie poznać jedno z najciekawszych muzeów w regionie, 
zaplanujcie swoją wizytę w Pałacu Albertich - XIX-wiecznej mieszczańskiej rezydencji, 
w której siedzibę ma Muzeum. Czeka tam na Was ponad 10 tysięcy eksponatów histo-
rycznej porcelany śląskiej i europejskiej. Muzeum Porcelany to również świetne miejsce 
na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego i warsztatów kreatywnych.
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ZABYTKI, GÓRY, BLISKO NATURY

Słoneczna Polana w Szczawnie-Zdroju
ul. Narciarska 2  |  58-310 Szczawno-Zdrój  |  www.szczawno-zdroj.pl

To jedno z najbardziej zielonych miast uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku (wśród 
kuracjuszy znane jako Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A.). Obok obiektów uzdro-
wiskowych (Domu Zdrojowego, Białej Sali, Teatru Zdrojowego, pijalni wód mine-
ralnych i hali spacerowej) chlubą Szczawna-Zdroju są dwa duże, piękne parki: Park 
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego i Park Szwedzki z bogatą kolekcją roślin liczą-
cą ok. 180 gatunków, a 130 okazów drzew i krzewów to pomniki przyrody.
Spacerując po Parku Zdrojowym odwiedźcie Słoneczną Polanę – to duża łąka 
z drewnianymi leżakami zachęcająca do rodzinnych pikników. Sąsiaduje z nią plac 
zabaw, siłownia terenowa, ścianka wspinaczkowa i kawiarnia. Wizytówką Słonecz-
nej Polania jest dostępny dla każdego stały tor rowerowy four cross długości 400 m. 
Zakładajcie ochraniacze i startujcie!

Dom Zdrojowy

11

7

Szczawno-Zdrój



Park Aktywności Czarodziejska Góra
ul. Poznańska  |  58-330 Jedlina-Zdrój  |  tel. 606 786 569  |  ckjedlina.pl

„Jedlina-Zdrój - źródło aktywności” - to hasło świetnie oddaje zalety uzdrowiskowej 
miejscowości usytuowanej pomiędzy pasmami Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich. Oprócz 
licznych atrakcji przeznaczonych dla całych rodzin, jak pełne punktów widokowych tra-
sy rowerowe, spacerowe oraz biegowe, Jedlina-Zdrój zaprasza do dwóch wspaniałych 
obiektów rekreacyjno-sportowych.
W Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” przy ul. Poznańskiej czeka na Was jeden z naj-
bezpieczniejszych w Polsce parków linowych. Trasy są przygotowane dla osób w każdym 
wieku, dodatkowo można skorzystać z trasy tyrolskiej i wspinaczkowej. Do dyspozycji gości 
jest letni tor saneczkowy, single tracki i wypożyczalnia rowerów. Zimą obiekt dysponuje 
wyciągiem narciarskim przy oświetlonym stoku i wypożyczalnią nart.
Kompleks sportowy „Active” przy ul. Kłodzkiej zaprasza do korzystania z ogólnodostępnego 
ska-teparku, siłowni terenowej, ścieżek do jazdy na rolkach i rowerach oraz bulodromu. 
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Borowa (853 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Na wierzchołku 
w 2017 roku postawiono wieżę widokową o wysokości 16,5 m. Konstrukcja stalowa 
wieży tworzy kształt hiperboloidy w formie 32 słupów ustawionych pod kątem 68°. 
Na platformę widokową prowadzi 90 schodów ułożonych spiralnie do trzonu. Przy 
sprzyjającej pogodzie z wierzchołka zobaczycie m.in.: Ślężę, Wielką Sowę, a nawet 
wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu.
 

Na Borową z Wałbrzycha wejdziecie szlakiem czerwonym od dzielnicy Podgórze 
(1 h 40 min) i czarnym z dzielnicy Glinik od pętli autobusowej na ul. Wałbrzyskiej 
(1 h 30 min). Możecie też zdobyć Borową szlakiem czarnym od Jedliny-Zdroju 
(ul. Pokrzywianka) – do 1 h.

Gmina Jedlina-Zdrój
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Wieża na Borowej (853 m n.p.m.)



Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
ul. Zamkowa 4  |  58-330 Jedlina-Zdrój  |  tel. 74 845 40 07  |  www.jedlinka.pl

Pałac powstał na miejscu XVII-wiecznego dworu. Jego projektantem był prawdo-
podobnie znany śląski architekt Carl Gotthard Langhans. W kolejnych latach pałac 
był kilkakrotnie przebudowywany przez kolejnych właścicieli, w tym w znaczący 
sposób przez Carla Kristera, znanego śląskiego przemysłowca i właściciela fabryki 
porcelany z Wałbrzycha, stąd pałac nazywano „porcelanowym”. W czasie II wojny 
światowej mieściła się tutaj główna siedziba kierownictwa nazistowskiej Organizacji 
Todt, zajmującej się budową kompleksu „Riese” w Górach Sowich. 
Przed pałacem możecie zobaczyć replikę samolotu słynnego „Czerwonego Barona”  
ze Świdnicy, asa lotnictwa niemieckiego z czasów I wojny światowej.
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Sztolnie Walimskie w Walimiu
ul. 3 Maja 36  |  58-320 Walim  |  tel. 74 845 73 00  |  www.sztolnie.pl

Wystawy militariów, wąskie korytarze, betonowe wartownie, efekty audiowizualne 
– to czeka na turystów, którzy zjawią się w Sztolniach Walimskich w Walimiu.
Całe przedsięwzięcie nosiło nazwę „Riese” czyli „Olbrzym”, które realizowane było 
w czasie II wojny światowej w Masywie Włodarza w Górach Sowich i pod zamkiem 
Książ. Do dzisiaj badacze i historycy nie znaleźli odpowiedzi, co tak właściwie miało 
tu powstać. Jest za to wiele hipotez: podziemne laboratoria atomowe, kolejna kwa-
tera dla Hitlera, skrytki na skarby? To zdecydowanie działa na wyobraźnię…
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Sztolnie Walimskie



Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego 
w Zagórzu Śląskim
ul. Wodna 1, 58-321 Zagórze Śląskie
tel. 74 84 57 230 
www.zamekgrodno.pl/akwarium

Wypożyczalnia sprzętów wodnych 
nad Jeziorem Bystrzyckim
ul. Spacerowa 6, 58-321 Zagórze Śląskie
tel. 506 695 111
www.hotelmariaantonina.pl

Nad Jeziorem Bystrzyckim znajduje się ośrodek edukacji ekologicznej i centrum ob-
sługi ruchu turystycznego. Czeka tam na was duże akwarium słodkowodne z ry-
bami i roślinami, które zasiedlają pobliskie jezioro. Możecie też skorzystać z zajęć 
edukacyjnych o ochronie ekosystemów wodnych. 
Z pobliskiego parkingu możecie wyruszyć na wycieczkę do zamku Grodno pokonując 
zawieszoną nad jeziorem kładkę, która jest najdłuższą kładką wstęgową w Polsce. 
Dojdziecie nią też do przystani statków, skąd w sezonie letnim wypłyniecie w rejs po 
Jeziorze Bystrzyckim. Nieopodal hotelu Maria Antonina jest „małpi gaj” dla najmłod-
szych, wypożyczalnia sprzętu wodnego i plaża z wyznaczonym miejscem do kąpieli.
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Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
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Zamek Grodno
Wzgórze Zamkowe  |  58-321 Zagórze Śląskie  |  tel. 74 845 33 60  |  www.zamekgrodno.pl

Na szczycie góry Choina, na wysokości 450 m n.p.m., stoi jeden z lepiej zachowa-
nych średniowiecznych zamków sudeckich. Został zbudowany w XIII wieku przez 
księcia świdnickiego Bolka I Surowego. Właściciele zamku zmieniali się bardzo czę-
sto, a byli nimi zarówno książęta, możne rody, jak i miejscowa szlachta oraz rycerze 
rozbójnicy. Budowla od 1774 roku stała opuszczona, by po częściowej odbudowie 
w XIX wieku stać się romantycznymi ruinami, chętnie odwiedzanymi przez tury-
stów. Tematyka zwiedzania na pewno Wam się spodoba. Średniowieczne studnie, 
kamienne krzyże pojednania, wiekowa lipa sądowa, szkielet księżniczki Małgorzaty 
w zamkowym lochu - to tylko niektóre wątki przewodnickiej opowieści. Przybywaj-
cie do zamku!
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Zamek Grodno



Szyb Nowy I w Nowej Rudzie-Słupiec
ul. Kłodzka 57-402  |  Nowa Ruda-Słupiec  |  www.centrum.ng.pl/oferta/obiekty-sportowe

Nowa Ruda, miasto położone w dolinie rzeki Włodzicy, swą historią sięga XIII wie-
ku, gdy istniała tu niewielka osada górnicza eksploatująca ubogie złoża żelaza. Już 
w XVI wieku miasto czerpało swe bogactwo z wydobycia węgla kamiennego. I choć 
dziś kopalnie nie funkcjonują, to w krajobrazie miasta widoczne są liczne hałdy po-
kopalniane, które najlepiej ogląda się z okien pociągu jadąc linią kolejową z Wał-
brzycha do Kłodzka. Malowniczy, górzysty teren, poprzecinany dolinami rzecznymi 
i drogami oraz trzy tunele wydrążone w górach zapewniają niezapomniane wraże-
nia. Z infrastruktury służącej dawniej górnikom dziś korzystają turyści i wspinacze 
–szyb Nowy I (Nowa Ruda -Słupiec) został w 2015 roku odremontowany i otwarty 
jako najwyższa ścianka wspinaczkowa w Polsce (58,8m).
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Wieża widokowa znajduje się na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzickich, powyżej 
wsi Świerki. Budowla powstała w 1927 roku dzięki lokalnemu oddziałowi Kłodzkiego 
Towarzystwa Górskiego (GGV). Po II wojnie światowej zapomniany obiekt popadł 
w ruinę. W roku 2018 przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne, przywra-
cając wieży wygląd z okresu fundacji. Odrestaurowana wieża ma 15 metrów wy-
sokości i rozpościera się z niej panorama m.in. na Góry Sowie i Góry Wałbrzyskie. 
Na zboczu Włodzickiej Góry, przy dawnym kamieniołomie, znajduje się miejsce od-
poczynku. W pobliżu malowniczy punkt widokowy z krzyżem.

Możecie rozpocząć wędrówkę od stacji kolejowej Świerki Dolne szlakiem zielonym 
(50 min.), z Nowej Rudy szlakiem zielonym (2 h 50 min), od kościoła w Świerkach 
szlakiem czerwonym (50 min.) lub z Ludwikowic Kł. szlakiem czerwonym (2 h).

Gmina Nowa Ruda

19

15

Wieża na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.)



Podziemne Miasto Osówka
ul. Świerkowa 29d  |  Sierpnica  |  58-340 Głuszyca  |  tel. 74 845 62 20  |  www.osowka.pl

Drugim kompleksem podziemnych sztolni w Górach Sowich, powstałych w ramach 
projektu „Riese”, jest  Osówka, położona około kilometra na północ od wsi Sierpni-
ca. Przy dużym parkingu mieści się budynek kasowy z punktem gastronomicznym 
i sklepem z pamiątkami. Stąd czarnym szlakiem dojdziecie do głównego wejścia. 
Zwiedzanie odbywa się w kaskach, pod opieką przewodnika. Do wyboru jest kilka 
tras - również ekstremalna, gdzie część zalanych korytarzy zwiedza się pływając 
łódkami (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja) Pamiętajcie o ciepłym ubiorze – 
w sztolniach panuje stała temperatura – ok. 7 stopni Celsjusza.
Po zwiedzaniu możecie jeszcze indywidualnie zobaczyć naziemne budowle wojen-
ne – dopytajcie przewodnika jak do nich dojść!
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Punkt Informacji Turystycznej
ul. Grunwaldzka 55  |  tel. 74 845 62 20

Strefa MTB Głuszyca to sieć 150 km tras rowerowych na 6 szlakach powiązanych 
z czeskimi i polskimi szlakami strefy MTB Sudety o łącznej długości prawie 500 km. 
Pasjonaci MTB uznają głuszyckie trasy rowerowe za jedne z najciekawszych i naj-
piękniejszych w Polsce. Na malowniczych górskich trasach rozgrywane są cyklicznie 
znane wyścigi rowerowe takie jak Sudety MTB Challenge oraz Trek Extreme MTB 
Challenge. To prawdziwa mekka dla fanów MTB! 
Wiedzieliście, że w gminie Głuszyca jest też urokliwe miejsce porównywane do 
Morskiego Oka w Tatrach? To nieczynny kamieniołom „Kamyki”, dawne wyrobisko 
melafi ru zalane wodą, otoczone kilkusetmetrowymi skalnymi ścianami na zboczach 
masywu Ostoja w Górach Suchych. Możecie podziwiać je na teledyskach - wiedzieli-
ście, że powstał tu videoclip zwyciężczyni dziecięcej edycji Eurowizji 2019 Viki Gabor?
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Bike Arena Parkowa Góra
ul. Parkowa 1  |  58-350 Mieroszów

Niewielkie miasteczko u podnóża Gór Kamiennych leży tuż przy granicy z Czecha-
mi. Prócz mnogości szlaków turystycznych w samym mieście można pojeździć na 
nowoczesnym obiekcie rowerowym Bike Arena lub wznieś się w powietrze korzy-
stając z Szybowiska na zboczach góry Jatki. Bike Arena składa się z tras rowerowych 
typu enduro wytyczonych w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu na zachod-
nim zboczu Parkowej Góry oraz z toru rowerowego pumptrack, który stwarza moż-
liwości trenowania techniki jazdy. Szybowisko w Mieroszowie działa na dawnych 
obszarach przedwojennego lotniska, opiekuje się nim Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej. 
Komu mało wrażeń, niech wejdzie na drewnianą wieżę widokową na Parkowej Gó-
rze. Z platformy widokowej na poziomie 16 metrów podziwiać można panoramę 
Gór Suchych (Javoří hory) oraz Broumovskich Ścian.
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Biuro Obsługi Pielgrzyma
Plac Jana Pawła II 3  |  tel. 75 742 3279  |  www.opactwo.eu

Zespół klasztorny w Krzeszowie to perła wśród sanktuariów. Odwiedzając to miej-
sce wybierzcie trasę rozszerzoną, aby zobaczyć monumentalne wnętrze kościoła 
klasztornego (bazyliki) pw. Wniebowzięcia NMP, a w jej tylnej części równie monu-
mentalne mauzoleum Piastów Śląskich – jedną z największych tego typu nekropolii 
w Europie. Zajrzycie również do kościół pw. św. Józefa – nazywanego „śląską kaplicą 
sykstyńską” z cyklem fresków „śląskiego Rembrandta” – Michała Willmanna. Wej-
dziecie na strych i na 70-metrową wieżę kościoła klasztornego oraz do podziemi, co 
pozwoli Wam zaznajomić się z niesamowitą precyzją i budowniczym mistrzostwem.
Możecie też zwiedzić klasztor po zmroku, gdzie trasa i opowieść przewodnika wiedzie 
przez niedostępne na co dzień miejsca, a jej dopełnieniem są żywe, historyczne postacie. 
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Trójgarb to charakterystyczna góra posiadająca trzy wierzchołki. Przed II wojną świa-
tową znajdowała się tu wieża widokowa, która została zniszczona. Od 2018 r. na naj-
wyższym „garbie” wznosi się nowoczesna wieża widokowa wykonana w konstrukcji 
stalowej z pięcioma platformami widokowymi. Wieża ma wysokość 27,5 m. i należy do 
najwyższych w Sudetach. Usadowiona została na rzucie trójkąta, co ma symbolizować 
trzy okoliczne gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Wieża po-
wstała dzięki partnerskiemu projektowi Fundacji Edukacji Europejskiej i Nadleśnictwa 
Wałbrzych. Przy sprzyjających warunkach można z niej dostrzec odległe Karkonosze.
Możecie zdobyć tę górę kilkoma szlakami:
od Starych Bogaczowic szlakiem czerwonym – 2 h 20 min lub szlakiem czarnym - 2 h 45 min
od Witkowa Śląskiego szlakiem niebieskim – 1 h 30 min
od stacji kolejowej Boguszów Gorce Zachód szlakiem czarnym - 2 h 05 min
od Gostkowa szlakiem zielonym – 2 h 10 min
ze Szczawna-Zdroju szlakiem żółtym – 2 h 10 min

Gmina Stare Bogaczowice
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Punkt Informacji Turystycznej
ul. T. Kościuszki 2  |  58-150 Strzegom  |  tel. 74 649 11 18

Strzegom słynie w Polsce z granitów. W granicach miasta i okolicy znajduje się 9 dużych 
kamieniołomów i liczne zakłady kamieniarskie. Strzegom wraz z położoną kilka kilome-
trów na zachód Kostrzą, tworzą prawdziwe skalne zagłębie. Gdy będziecie zwiedzać 
miasto, zapewne usłyszycie huk eksplozji odpalanych w kamieniołomach ładunków. Aby 
zobaczyć panoramę miasta wejdźcie na wieżę targową na strzegomskim rynku, która jest 
jedyną pozostałością ratusza z XIV wieku. Wśród licznie dostępnych w Strzegomiu ko-
ściołów wejdziecie na chwilę do gotyckiego kościoła św. App. Piotra i Pawła, który należy 
do największych i najpiękniejszych gotyckich kościołów na Dolnym Śląsku. A kto z Was 
ma chęć się powspinać, niech uda się na drugi koniec miasta, by z najwyższego szczytu 
Wzgórz Strzegomskich – Krzyżowej Góry (354 m n.p.m.) zobaczyć duży obszar Niziny 
Śląskiej, Masywu Ślęży, Obniżenia Podsudeckiego, Góry Sowie, Wałbrzyskie, Kamienne 
oraz Kaczawskie, a za nimi Karkonosze Śnieżką.
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Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 
ul. Towarowa 4  |  58-140 Jaworzyna Śląska  |  tel. 74 637 43 30  |  www.muzeumkolejnictwa.pl

Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej to pasjonująca podróż przez 
świat zabytkowych maszyn. 40 lokomotyw, 60 wagonów, żurawie kolejowe, dźwigi 
węglowe… w sumie znajdziecie tu ponad 150 maszyn, które zajmują 1,5 km torów! 
Najcenniejsze pojazdy możecie podziwiać z zewnątrz, zaś te ustawione na bocznicy 
można zwiedzać i eksplorować od środka, przy użyciu specjalnie przygotowanych 
„żółtych schodów”. Wśród taboru znajduje się jedna z dwóch ocalałych w Europie 
lokomotyw parowych słynnego Orient Expressu. Podczas zwiedzania dowiecie się 
skąd wzięła się czerwona czapka dyżurnego ruchu i jak szybko pędziła najszybsza 
lokomotywa parowa na świecie? 
Gdy zgłodniejecie, udajcie się do baru szybkiej obsługi zorganizowanego w stylo-
wym, oryginalnym wagonie barowym PKP z lat 70-tych XX wieku. 
Muzeum w Jaworzynie Śląskiej to wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi :)
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Wieża Ratuszowa
ul. Wewnętrzna 4, 58-100 Świdnica
tel. 730 796 626
www.wieza.swidnica.pl

Kościół Pokoju w Świdnicy
pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
tel. 603 331 578
www.kosciolpokoju.pl

Muzeum Dawnego Kupiectwa
ul. Rynek 37, 58-100 Świdnica
tel. 74 852 12 91
www.muzeum-kupiectwa.pl

Świdnica to kupieckie miasto z wielowiekową, bogatą historią, którego początki sięgają 
połowy XIII w. Już w 1290 roku stało się stolicą samodzielnego księstwa, a w XVI wieku 
była kwitnącym ośrodkiem rzemiosła i handlu – drugim po Wrocławiu miastem Śląska. 
Rynek Świdnicki należy do najpiękniejszych w Polsce. W budynku dawnego ratusza 
mieści się dziś Muzeum Dawnego Kupiectwa, a przylegająca do niego wieża ratuszowa 
jest chlubą miasta i świetnym punktem widokowym. Kto z was ma sokoli wzrok, ten 
z jej najwyższego tarasu wypatrzy ukryty wśród drzew drewniany dach Kościoła Poko-
ju – zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Koniecznie 
odwiedźcie to miejsce! To największy drewniany, barokowy kościół w Europie i jeden 
z dwóch takich kościołów na świecie!
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To kompleks zabudowań folwarcznych po-
wstałych w XIX wieku, architekturą nawią-
zujących do tzw. stylu tyrolskiego. Główny 
budynek dworu ma łagodny, dwuspadowy 
dach i ozdobiony jest drewnianym gankiem 
z pięknie rzeźbioną ornamentyką. Obecnie 
mieści się tu ekskluzywny hotel z kawiar-
nią. Przy hotelu znajduje się restauracja 
Babinicz, słynąca z bardzo dobrej kuchni 
regionalnej. Za restauracją rozciągają się 
zabudowania malowniczej stadniny z krytą 
ujeżdżalnią, gdzie można skorzystać z lek-
cji nauki jazdy konnej. Dworzysko to dobry 
punkt wypadowy na wycieczki rowerowe, 
znajduje się tu wypożyczalnia rowerów.

Dworzysko
Aleja Spacerowa 22
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 663 32 89
www.dworzysko.pl

Dworzysko 

Schronisko PTTK Harcówka – to nic innego 
jak górskie schronisko w centrum Wałbrzy-
cha (Park im. Jana III Sobieskiego). Budynek 
wzniesiony został w 1908 roku. Był często 
odwiedzanym miejscem ze względu na 
przepiękne widoki, duży teren spacerowy 
oraz wyśmienitą kuchnię. Z centrum miasta 
można tu dotrzeć w zaledwie kilkanaście 
minut. Obecnie dysponuje pięćdziesięcioma 
miejscami hotelowymi. 

Schronisko położone jest na Przełęczy 
Trzech Dolin pod szczytem Waligóry 
(936  m n.p.m.) w Górach Suchych, w Sude-
tach Środkowych. Drewniane schronisko 
powstało w 1933 roku z inicjatywy Andreasa 
Bocka - szefa Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Górskiego – od którego imienia nazwano 
je Andreasbaude. Obiekt dysponuje łącznie 
35 miejscami noclegowymi. 

Schronisko Harcówka
Park Sobieskiego 1, 58-301 Wałbrzych
tel. 515 431 480
www.facebook.com/pttkharcówka/

Schronisko PTTK Andrzejówka
Schronisko PTTK Harcówka

Schronisko PTTK Andrzejówka
58-350 Rybnica Leśna 27
tel. 535 696 655
www.andrzejowka.eu
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27
Hotel i Restauracja „Maria” mieszczą się 
w Wałbrzychu, przy trasie wylotowej w kie-
runku Wrocławia, w bliskiej odległości od 
zamku Książ i Palmiarni. Obiekt przez dwie 
dekady działalności rozrastał się sukcesywnie 
i powstawały kolejne sale bankietowe i konfe-
rencyjne, a także inne miejsca usługowe, jak 
restauracja japońska czy kręgielnia. Obecnie 
hotel dysponuje 300 miejscami w obiekcie ***, 
którego wystrój cechują prostota, funkcjonal-
ność i elegancja. W hotelu odbywają się też 
koncerty, noce kabaretowe i występy opero-
we. Organizowane są cykliczne weekendowe 
spotkania taneczne. Na terenie kompleksu 
znajdują się dwie restauracje i kręgielnia, 
gdzie możecie zjeść pyszną pizzę, lasagne 
i inne smakołyki kuchni włoskiej oraz malow-
niczy ogród japoński. Jest też miejsce w ple-
nerze przeznaczone na imprezy barbecue.

Hotel i Restauracja Maria
ul. Wrocławska 134 b
58-306 Wałbrzych 
tel. 47 665 01 00 
www.hotelmaria.sirbud.pl

2626
Czy wiecie że w Świebodzicach od ponad 70-ciu 
lat działa słynna fabryka słodyczy Śnieżka? To wła-
śnie tu powstają min. pyszne Michałki, które zna 
chyba każdy Polak. Receptury wyrobu słodyczy 
są niezmienne od lat, dlatego też z całą pewno-
ścią kultowe „maczki”, Trufl e czy galaretki kojarzą 
się wielu osobom z niezapomnianymi smakami 
dzieciństwa. Nie wierzycie? Zapytajcie swoich ro-
dziców ;) 
W roku 2012 ZPC Śnieżka została honorowym me-
cenasem Zamku Książ - w ramach tej współpracy 
fi rma produkuje słodycze z serii „Księżnej Daisy” 
- trufl owe cukierki oraz ręcznie robione czekolady 
w kilku smakach. Michałki, Pastylki z maczkiem, 
Trufl e, owoce w czekoladzie i inne łakocie możecie 
kupić w każdym z naszych dwóch sklepów fi rmo-
wych - bezpośrednio przy Fabryce w Świebodzi-
cach - ul. Sienkiewicza 36, oraz przy historycznym 
rynku w Świdnicy na ulicy Długiej 2. Te sklepy to 
nie tylko raj dla łasuchów ale także idealne miejsce 
na zakup słodkiej pamiątki z naszego regionu!

ZPC Śnieżka S.A.
ul. H. Sienkiewicza 36
58 -160 Świebodzice
tel. 74 665 06 20
www.zpc-sniezka.pl

Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
Śnieżka S.A. 
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Ekologicznie i zdrowo, przyjaźnie dla każ-
dego - to tu na nowo odkryjecie regionalne 
smaki! 
Bistro zWolna w Jedlinie-Zdrój łączy autor-
ską włoską kuchnię, pochodzącego z Tury-
nu kucharza Dario, z miłością do lokalnych 
smaków. Znajdziecie tu pyszne regionalne 
jedzenie w nowej odsłonie. Do tego serwują 
pyszną kawę od Gusto Italiano, Polskie Mio-
dy, Dobre Moce i Fritz Kolę.

Bistro zWolna
ul. Sienkiewicza 16  |  58-330 Jedlina-Zdrój  |  tel. 510 050 617, 506 736 030  |  www.zwolna.com

Pokoje gościnne „Andrzejówka” zapraszają 
do cichej i spokojnej okolicy w Szczawnie-
-Zdroju. Wszystkie pokoje posiadają nieza-
leżne, osobne wejścia oraz są wyposażone 
w TV, WiFi, kuchnie i łazienki z prysznicami, 
monitorowany parking. Na gości czeka też 
ogród z altaną na grilla, hamaki, huśtawki, 
dużo zieleni z okazami drzewek bonsai.

Rezydencja Bohema mieści się w budynku 
dawnego „Kursalonu” (czyli hotelu uzdrowisko-
wego), tuż przy wejściu do Parku Zdrojowego 
i służyła wówczas gościom jako sala jadalna. Je-
śli chcecie poczuć klimat słynącego z pięknego, 
reprezentacyjnego wystroju lokalu, zaplanujcie 
przerwę w Rezydencji Bohema. Znajdziecie tu 
doskonałą kuchnię. Koniecznie odwiedźcie też 
Caffe BOHEMA, by spróbować rzemieślniczych 
lodów w wielu smakach: śmietankowym, man-
go, nutella, różanym, lawendowym…

Andrzejówka I
ul. Wita Stwosza 5/1
58-310 Szczawno-Zdrój

tel. 603 892 700
www.noclegi-szczawno.pl

Andrzejówka II
ul. Kolejowa 27a
58-310 Szczawno-Zdrój

Rezydencja Bohema
ul. T. Kościuszki 21, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 794 568 000, www.rezydencja-bohema.pl

Caffe BOHEMA
ul. T. Kościuszki 14, 58-310 Szczawno-Zdrój
facebook:  # lodybohema

Pokoje gościnne Andrzejówka

Rezydencja Bohema i Caffe Bohema 
w Szczawnie-Zdroju
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Obiekt położony w sercu uzdrowiska Jedli-
na-Zdrój z pięknym widokiem na otacza-
jące góry, łączy we wnętrzach atmosferę 
Belle Epoque z komfortem nowoczesności. 
Kameralne wnętrza nazwane „kwiatowymi” 
pozwalają oderwać się od codzienności. Do 
dyspozycji gości są eleganckie pokoje 1, 2, 
3-osobowe np. Pokój Stokrotka, Pokój Nie-
zapominajka oraz luksusowy Apartamenty 
Kwiaty Polskie z aneksem kuchennym.

Willa Kwiaty Polskie
ul. Sienkiewicza 5  |  58-330 Jedlina-Zdrój  |  tel. 667 020 682  |  www.jedlina-zdroj.net

Uzdrowisko Szczawno-Zdrój
ul. Wojska Polskiego 6  |  58-310 Szczawno-Zdrój  |  tel. 74 84 93 156 marketing
www.szczawno-jedlina.pl

Fundacja Edukacji Europejskiej
ul. Dmowskiego 2/4  |  58-300 Wałbrzych  |  tel. 607 262 463  |  www.fee.org.pl

Willa Kwiaty Polskie 

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. to jedno 
z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. 
Wielowiekowe tradycje lecznictwa uzdrowi-
skowego łączy się tu z najnowszymi osiągnię-
ciami medycyny. Goście uzdrowiska mieszkają 
w 9 obiektach sanatoryjno-hotelowych poło-
żonych w malowniczym sąsiedztwie gór i za-
bytków w Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju.

Fundacja Edukacji Europejskiej istnieje po 
to, aby umożliwiać zdobywanie wiedzy 
i umiejętności ludziom, wspierając ich tym 
samym w samorozwoju osobistym oraz 
zawodowym. Dzięki działalności fundacji 
powstają nowe żłobki i przedszkola oraz 
wspierane są badania, których celem jest 
rozwój oświaty. Fundacja prowadzi doradz-
two zawodowe i szkolenia samorozwoju 
osobistego.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Fundacja Edukacji Europejskiej
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Biuro turystyczne NordActive
ul. Wyszyńskiego 70, 58-320 Walim
tel. 667 364 119, 693 771 391
www.nordactive.pl

Hotel i Restauracja „Fregata” w Zagórzu Śląskim 
to obiekt o długiej historii. Zbudowany został 
jako parterowe schronisko w 1914 roku i od 
tej pory gości u siebie turystów i podróżników, 
którzy przybyli w te strony, by zaznać wypo-
czynku tuż nad brzegiem Jeziora Bystrzyckiego 
z pięknym widokiem na zaporę. Bliskość plaży 
zadowoli każdego miłośnika sportów wodnych 
i kąpieli, także tych słonecznych :)

Fregata Restauracja & Pokoje & Cafe & Jacuzzi
ul. Wodna 6, Zagórze Śląskie  |  58-321 Jugowice  |  tel. +48 74 850 99 25, kom. +48 513 827 988

Hotel i Restauracja „Fregata” 

To idealne miejsce na aktywny wypoczynek dla 
rodzin z dziećmi. W skład kompleksu wchodzi 
m.in. Wodne Centrum Rekreacji, największy 
zespół basenów otwartych na Dolnym Śląsku, 
kręgielnia i skatepark. Poszukiwacze wodne-
go szaleństwa znajdą tu mnóstwo atrakcji dla 
najmłodszych zarówno pod dachem, jak i pod 
chmurką. Brodzik ze zjeżdżalnią w kształcie rybki, 
parasol wodny, multimedialna zjeżdżalnia z po-
miarem czasu i prędkości oraz wodny plac zabaw 
to miejsca uwielbiane przez dzieci. Malowniczo 
położone tereny do plażowania, przysmaki z lo-
kalnej kawiarenki oraz boisko do plażowej piłki 
siatkowej, nożnej i ręcznej to raj dla wypoczywa-
jących na otwartym basenie. Do zobaczenia!

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice 
+48 74 66 69 620, www.osir.swiebodzice.pl

OSiR Świebodzice
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Biuro turystyczne NordActive 

Akademia ma swoją siedzibę w malowniczym 
zakątku Gór Sowich. Powstała w 2009 roku z po-
łączenia pasji do turystyki, rekreacji oraz propa-
gowania idei zdrowego i aktywnego stylu życia, 
a jej głównym celem jest profesjonalna obsługa 
wycieczek i imprez turystycznych oraz promocja 
różnorodnych form aktywności ruchowej. Dzięki 
profesjonalnej kadrze przewodników i pilotów tu-
rystycznych, animatorów i instruktorów poszcze-
gólnych dyscyplin sportowych biuro turystyczne 
NORDACTIVE organizuje wycieczki autokarowe, 
imprezy integracyjne, obozy żeglarskie, szkolenia 
na nartach zjazdowych i biegowych, górskie wę-
drówki oraz treningi nordic walking. Zapraszamy 
do grona aktywnych, dla których każdy dzień jest 
obietnicą odkrycia czegoś nowego!
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ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (Zamek Książ)

www.facebook.com/LOTAglomeracjiWalbrzyskiej/

tel. (74) 66 43 850

e-mail: lot@lotaw.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska 


