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Historia kowarskich sztolni zaczyna się od Walonów. To oni przybyli tu na początku 
średniowiecza. Dzięki swojej wiedzy i narzędziom odnajdywali bogate złoża mine-
rałów i prowadzili ich wydobycie. Podziemna trasa turystyczna „Sztolnie Kowary” 
prowadzi w świat legend, tajemnic i prawdziwej historii. Trasa zwiedzania prowa-
dząca podziemnymi chodnikami poprzez komory i  groty ma 1200 m. W  podzie-
miach panuje stała temperatura około 8ºC i wysoka wilgotność.

Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu to wyjątkowe miej-
sce, w którym każdy turysta zwiedzający Ziemię Wałbrzyską może zrelaksować 
się w kompleksie basenów i w saunarium, a także skorzystać z wielu boisk spor-
towych. Aqua Zdrój oferuje też kompleksową obsługę turysty w restauracjach 
i hotelu, a także zaprasza na organizowane w obiektach wydarzenia kulturalne. 

Najznamienitsze w Polsce Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się 
w  XVII-wiecznym młynie papierniczym, unikatowym zabytku techniki. Położone 
jest nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, na południowych obrzeżach miasta, przy mię-
dzynarodowej trasie biegnącej w kierunku granicy z Czechami. Odwiedzający mu-
zeum turyści mogą poznać dawne techniki czerpania papieru, a także, wziąć udział 
w warsztatach i samodzielnie wykonać arkusz czerpanego papieru.

Złoty Stok to śląskie miasteczko położone u podnóża Gór Złotych przy granicy z Cze-
chami. Pierwsze ślady prac górniczych w Złotym Stoku pochodzą z ubiegłego ty-
siąclecia. W początkach XVI wieku miasteczko zwane przez Niemców Reichenstein 
(tj. bogaty kamień) rozkwitło dzięki górnictwu i hutnictwu złota. Dziś można odbyć 
podziemną podróż po nieczynnej już kopalni. A w głębi sztolni zobaczyć spływa-
jący kaskadą 10 metrów piękny, jedyny w Polsce i unikatowy w skali europejskiej 
podziemny wodospad. 

Ceramika Bolesławiecka to jeden z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych pro-
duktów regionalnych z Dolnego Śląska. Popularność zawdzięcza wyjątkowemu 
surowcowi występującemu w okolicy Bolesławca, tradycyjnej metodzie produkcji 
i niezliczonej liczbie kolorowych wzorów. Współczesne fabryki oferują nie tylko 
możliwość zakupu gotowego produktu, ale również zapraszają na zwiedzanie 
i  warsztaty pozwalające bliżej zapoznać się z historią tych przedmiotów. W Bo-
lesławcu zwanym miastem ceramiki można odkryć tę sztukę na wiele sposobów.

Dolina Pałaców i Ogrodów to nie tylko piękne zabytki, ale także urokliwe krajobrazy, które 
możemy podziwiać w trakcie pieszych, rowerowych czy samochodowych podróży. Obszar 
ten położony jest pomiędzy Karkonoszami, Rudawami Janowickimi i Górami Kaczawski-
mi. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym partie tych gór objęte są 
ochroną w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego, dwóch parków krajobrazowych 
– Rudawskiego i Doliny Bobru oraz utworzonego we wschodniej części terenów Parku 
Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.

Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy jest najciekawszym i najdłuższym udostęp-
nionym kompleksem wybudowanym w Górach Sowich. Zdaniem jednych miała to 
być tajna kwatera Adolfa Hitlera. Inni zaś twierdzą, że budowano tu hale podziem-
nych fabryk zbrojeniowych do produkcji tajnej broni. 
„Osówka” to ostatnia, główna i  najbardziej rozbudowana kwatera niemiecka na 
Dolnym Śląsku. Charakterystyczną cechą części wyrobisk jest przekrój tuneli – 
w kształcie litery „T”.

Dziś motocykle i samochody towarzyszą nam na co dzień, dawniej stanowiły dobro 
luksusowe niedostępne dla wszystkich. Ekspozycja w muzeum motoryzacji przeno-
si w odległy czas początków polskiej motoryzacji, pionierskich konstrukcji z lat trzy-
dziestych, a amatorów luksusu w najczystszej postaci zachwyca największa w Pol-
sce kolekcja samochodów Rolls&Royce. Dodatkowo można tu zobaczyć polskie 
pojazdy z okresu PRL – słynne Junaki, popularne Fumki czy motorynki lub rowery.

Jaworzyna Śląska jest najstarszym węzłem kolejowym w  Polsce. Znajduje się tu 
największa zachowana na Dolnym Śląsku parowozownia wachlarzowa, w  której 
zgromadzono zabytkowy tabor kolejowy oraz unikalne eksponaty. Utworzono 
w  niej muzeum, które prowadzi renowacje i  naprawy oraz udostępnia zwiedza-
jącym zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy powstały od roku 1890 do lat 
70-tych XX w.

Wojna 30-letnia (1618–1648) zakończyła się na Śląsku przegraną protestantów, 
którzy stanowili przeważającą większość mieszkańców. Odebrano im wszystkie ko-
ścioły, ale na mocy pokoju westfalskiego pozwolono wybudować trzy: w Głogowie, 
Jaworze i Świdnicy. Cesarscy urzędnicy, szykanując protestantów, pozwolili im użyć 
do budowy jedynie nietrwałych materiałów, tj. drewna, słomy, gliny i postawili też 
trudny do spełnienia warunek, że budowa ma być zakończona w ciągu jednego roku.

Uzdrowiska dolnośląskie to idealne miejsce dla ludzi zmęczonych codzienną goni-
twą, pracą, ludzi pragnących odnowić swoje siły witalne, odżywić zarówno ciało, jak 
i ducha. Piękne krajobrazy, łagodny, ale hartujący klimat, różnorodność wód mineral-
nych, w które obfituje tutejsza ziemia, przyciągają kuracjuszy nie tylko z Polski. Naj-
popularniejsze dolnośląskie uzdrowiska to: Cieplice-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-
-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Polanica-Zdrój, 
Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój.

19. SZTOLNIE w Kowarach  www.sztolniekowary.pl

20. SPŁYWY PONTONOWE Przełomem Bardzkim	 www.ski-raft.pl

21. MUZEUM PAPIERNICTWA w Dusznikach Zdroju www.muzpap.pl

22. KOPALNIA ZŁOTA w Złotym Stoku  www.kopalniazlota.pl

23. CERAMIKA BOLESŁAWIECKA www.polish-pottery.com.pl

24.  www.szlakzamkowipalacow.eu

25. AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu  www.aqua-zdroj.pll

26. PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA  www.osowka.pl

27. MUZEUM MOTORYZACJI w Ślęzie www.muzeum.topacz.pl

28. SKANSEN PAROWOZÓW w Jaworzynie Śląskiej www.muzeumtechniki.pl

29. KOŚCIOŁY POKOJU w Jaworze i Świdnicy www.luteranie.wroc.pl

30. DOLNOŚLĄSKIE UZDROWISKA  www.dolnyslask.info.pl

www.kosciolpokoju.pl

Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim to wyprawa pięcioma meandrami Nysy Kłodzkiej. 
Popłyną Państwo pradawną doliną, pomiędzy kolorowymi łąkami malowanymi naj-
piękniejszymi barwami Sudeckiej przyrody i wysokimi skałami otulonymi rozśpiewanym 
lasem, który od stuleci porasta zbocza gór Bardzkich. Oprócz zachwycających widoków, 
uczestnicy spływu będą mogli zrobić zdjęcia fascynującym mieszkańcom tej pięknej okolicy 
– czaplom, perkozom, sarnom, dziką i... muflonom! Jeśli szukają Państwo przygody w cie-
kawych miejscach, w które obfituje Dolny Śląsk i w pięknych polskich górach, jest to pro-
pozycja dla Was. Przełom Bardzki to Cud Sudetów. Zapraszamy na wyjątkową przygodę.

www.ceramikaboleslawiec.com.pl

EUROPEJSKI SZLAK
ZAMKÓW I PAŁACÓW

 Villa Polanica – Polanica Zdrój www.villapolanica.pl

Jelenia Struga – Kowary www.jeleniastruga.pl

Pałac Aleksandrów – Samotwór k. Wrocławia www.palacalexandrow.com.pl

Pałac Łomnica – Łomnica k. Jeleniej Góry www.palac-lomnica.pl 

Pałac Staniszów – Staniszów k. Jeleniej Góry www.palacstaniszow.pl 

Zamek Topacz – Ślęza k. Wrocławia www.hoteltopacz.pl 

Zamek Czocha – Stankowice k. Leśnej www.zamekczocha.com

Zamek Międzylesie – Międzylesie www.zamekmiedzylesie.pl

Zamek Kliczków – Kliczków k. Bolesławca www.kliczkow.com.pl

Pałac Pakoszów – Pakoszów k. Jeleniej Góry www.palac-pakoszow.pl

Pałac Sulisław – Sulisław k. Brzegu www.palacsulislaw.pl

Restauracja Red Baron – Świdnica www.redbaronhotel.pl

Gospoda Kruszyna – Kruszyn k. Bolesławca www.kruszyna.com.pl

Restauracja Stara Stajnia – Jelenia Góra www.gostar.pl

Restauracja Fenix – Jelenia Góra www.hotel-fenix.pl

Chata Trapera Western City – Karpacz www.western.com.pl

Karczma Czarna Góra – Stronie Śląskie www.hotelmorawa.pl/karczma-czarna-gora

Uroczysko 7 Stawów Luxury Hotel  
– Gola Dzierżoniowska

www.uroczysko7stawow.pl

WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW

JOKA Kamiński www.joka.com.pl

BIURA PODRÓŻY

Jagatour www.jagatour.pl

RESTAURACJE

Polecamy na Dolnym Śląsku



Stolica Dolnego Śląska położona jest nad Odrą, w  centrum Niziny Śląskiej. Perełką 
Wrocławia jest niewątpliwie Rynek – jeden z największych w Europie, z ratuszem za-
liczanym do najważniejszych w Polsce zabytków gotyckiej architektury mieszczańskiej. 
Do najcenniejszych obiektów należą ponadto: gmach uniwersytetu z barokową Aulą Le-
opoldina i Oratorium Marianum, Ossolineum, zabytki Ostrowa Tumskiego i Wyspy Pia-
skowej (XIII–XVI w.) oraz odnowiona Hala Stulecia z Centrum Poznawczym. Warto zo-
baczyć także Panoramę Racławicką czy najnowsze atrakcje, jak stadion i Humanitarium.

„Western City – Miasto Prawdziwych Kowbojów” w Ściegnach to jedno z najbar-
dziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w  regionie jeleniogórskim. Western City 
powstało w 1998 roku – 4 lipca, w rocznicę podpisania amerykańskiej deklaracji 
niepodległości, właściciel i szeryf miasta – Jerzy Pokój – strzałem w powietrze ofi-
cjalnie otworzył miasteczko dla świata. Ma ono powierzchnię ok. 65 ha, z których 
większą część stanowią rozległe pastwiska dla bydła i koni.

Najwyższy szczyt w Karkonoszach (1602 m n.p.m.) i jednocześnie w całych Sude-
tach, a także najwyższy szczyt Czech, województwa dolnośląskiego i całego Śląska. 
Położona na granicy polsko-czeskiej, góruje nad Kotliną Jeleniogórską, wystając 
200 metrów ponad Równię pod Śnieżką. Widoczność przy sprzyjających warunkach 
przekracza 200 km.

XII-wieczny drewniany kościół przeniesiony został  w 1842 r. z Norwegii. Konstruk-
cja kościoła powstała bez użycia gwoździ, do połączeń użyto drewnianych złączy 
ciesielskich. Wnętrze świątyni wzbogacają oryginalne zdobienia i  rzeźby. Bryła 
obiektu podczas prac konserwatorskich, zgodnie z  XIX-wiecznymi trendami kon-
serwatorskimi, uległa znacznej rozbudowie. Dobudowano też wysoką kamienną 
dzwonnicę, która chroni drewnianą świątynię przed wiatrem znad Śnieżki.

Leżące na nizinie śląsko-łużyckiej Bory Dolnośląskie tworzą jeden z największych 
w Europie zwartych kompleksów leśnych, wyjątkowych ze względu na walory 
przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Teren ten bogaty jest w turystyczne szlaki 
piesze, rowerowe i konne. Możliwe są też spływy pontonowe rzeką Bóbr. Bory Dol-
nośląskie słyną również z bogactwa leśnych skarbów, a w szczególności grzybów. 
Okoliczne miejscowości to świetna baza wypadowa dla każdego rodzaju wycieczek.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu to unikalny na skalę euro-
pejską   zespół budowli górniczych oraz trasy podziemnej, stanowiących niegdyś 
Kopalnię Węgla Kamiennego „Julia”. Centrum powstało z poszanowaniem górni-
czej tradycji, niepowtarzalnej scenerii i lokalnego pejzażu przemysłowego i stało 
się turystycznym przebojem, miejscem spotkań przyciągając tysiące turystów oraz 
miłośników popkultury i sztuki najwyższej próby, stając się tym samym kultural-
nym sercem Wałbrzycha. Stara Kopalnia zaprasza do Muzeum, Galerii Sztuki oraz 
na warsztaty i eventy.

Na Dolny Śląsk cystersi sprowadzeni zostali z  niemieckiego opactwa Pforta nad 
Saalą i osadzeni w Lubiążu nad Odrą w 1163 roku. Z biegiem czasu cystersi założyli 
nowe filie na Dolnym Śląsku i poza jego granicami. Dolnośląskie ośrodki powstały 
w  Henrykowie (1222–1228) i Kamieńcu koło Ząbkowic (1246–1247), natomiast 
opactwo w Krzeszowie (1292) należy do filiacji henrykowskiej. Dolnośląskie klasz-
tory cysterskie, jak te w  całej Europie, były ośrodkami postępu gospodarczego 
i kulturalnego.

Park Narodowy Gór Stołowych leży na granicy z Czechami i obejmuje polską część Gór 
Stołowych. Teren chroniony to ok. 63 km2 partii wierzchowinowej wraz z najwyższy-
mi wzniesieniami Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m.) i Skalniaka (915 m n.p.m.). 
W  otulinie parku znajdują się popularne uzdrowiska: Polanica, Duszniki i  Kudowa-
-Zdrój. Park Narodowy został utworzony w  1993 roku, ale najpiękniejsze miejsca 
w Górach Stołowych objęto ochroną już w latach pięćdziesiątych, kiedy powstały tu 
trzy rezerwaty przyrody (Szczeliniec Wielki, Błędne Skały i Torfowisko Batorowskie).

Wyjątkowość Karkonoszy i ich niepowtarzalne walory sprawiły, że już w 1933 roku 
utworzono tu pierwsze rezerwaty przyrody: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł, Kocioł 
Łomniczki oraz Kotły Małego i  Wielkiego Stawu. Najbardziej znanymi skałkami 
i  jednocześnie najczęściej odwiedzanymi są Pielgrzymy, Słonecznik, Trzy Świnki 
i Końskie Łby. W krajobrazie Karkonoszy uwagę zwracają Mały i Wielki Staw, a tak-
że Śnieżne Kotły powstałe w wyniku działalności lodowca.

Każdy kto przyjeżdża w Karkonosze może przyjrzeć się z bliska technologii po-
wstawania, ręcznemu dmuchaniu i zdobieniu szkła w Hucie Julia. Zapraszamy do 
poznania historii i sztuki tworzenia kryształów. Dla dzieci przygotowano warsztaty 
w Mini Hucie, dla młodzieży i dorosłych warsztaty grawerskie i malowania szkła.
Zapraszamy do ostatniej ocalałej huty szkła kryształowego po polskiej stronie Kar-
konoszy. Tylko w Julii poczujesz żar hutniczego pieca i bezpośrednio przy stanowi-
skach pracy zobaczysz jak powstają szklane dzieła sztuki.

Jaskinia Niedźwiedzia położona jest w leżącym w Masywie Śnieżnika Kletnie. Jej 
długość wynosi 2230 m. Jaskinia Niedźwiedzia jest najpiękniejszą, najciekawszą 
i największą polską jaskinią udostępnioną turystom. Temperatura powietrza w wy-
nosi tam ok. 6°C. Korytarze są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połą-
czonych tzw. kominami. Specjalnie wybudowane chodniki oraz oświetlenie mają 
z jednej strony ułatwić zwiedzanie, a z drugiej ochronić piękno i niezwykłą wartość 
przyrodniczą tego miejsca – wspaniałe formy nacieków wapiennych.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” mieści się w willi laureata literac-
kiej Nagrody Nobla z 1912 r. Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze. Dom pełnił 
przez prawie pół wieku rolę rezydencji pisarza oraz centrum życia kulturalnego. 
Działające tu dziś muzeum promuje postać i twórczość Hauptmanna oraz wielokul-
turowy charakter dziedzictwa Dolnego Śląska. Poza działalnością muzealną prowa-
dzone są badania nad literaturą i historią Śląska, organizuje się międzynarodowe 
warsztaty, konferencje naukowe, koncerty, a także spektakle operowe, teatralne  
i wieczory autorskie.

1. WROCŁAW –   www.wroclaw.pl

2. ŚNIEŻKA  www.sniezka.karpacz.pl

3. KOŚCIÓŁ WANG w Karpaczu www.wang.com.pl

4. BORY DOLNOŚLĄSKIE  www.bory-dolnoslaskie.eu

5. STARA KOPALNIA  www.starakopalnia.pl

6. SZLAK CYSTERSÓW – Krzeszów ,  Henryków, Lubiąż  www.szlakcysterski.org

7. WESTERN CITY koło Karpacza  www.western.com.pl

8. PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH  www.pngs.com.pl

9. KARKONOSKI PARK NARODOWY www.kpnmab.pl

10. HUTA JULIA w Piechowicach www.crystaljulia.com

11. JASKINIA NIEDŹWIEDZIA w Kletnie www.jaskinia.pl

12. DOM GERHARTA HAUPTMANNA  www.muzeum-dgh.pl

Domy Tkaczy to jeden z  cenniejszych i  ciekawszych zabytków regionu. Znane są 
też pod nazwą „Dwunastu Apostołów”. To 11 drewnianych zabytkowych dom-
ków z  początku XVIII wieku. Dwunasty – Judasz, stojący osobno, spłonął. Domy 
zbudowano w  1707 roku z  inicjatywy opata krzeszowskiego dla sprowadzonych 
do Chełmska Śląskiego tkaczy czeskich jako obiekty mieszkalno-rzemieślnicze. 
Z warsztatu wejście prowadziło do przepływającej z tyłu domu rzeczki, gdyż płótno 
podczas tkania musiało się moczyć.

Twierdza srebrnogórska jest największą tego typu budowlą górską w  Europie. 
Z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II, w drugiej połowie XVIII wieku wybudowano 
forty strzegące Srebrnej Przełęczy. Centralnym punktem obronnym twierdzy jest 
fort „Donżon”, który wraz z otaczającymi go bastionami pomocniczymi i bateriami 
powstał na wzniesieniach głównego grzbietu Gór Sowich. Fort był samowystar-
czalny i mógł być oblegany przez około 9–12 miesięcy bez dostaw z zewnątrz.

Kłodzko to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, stolica Ziemi Kłodzkiej. Miejsce, 
którego historia splata ze sobą trzy narody: Czechów, Niemców i Polaków. Każdy, kto 
odwiedzi miasto może sam „dotknąć” tysiącletniej historii, przechadzając się po mie-
ście, leżącym na trasie dawnego bursztynowego szlaku. Twierdza Kłodzko górująca 
nad miastem stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Kłodzka. Z jej bastio-
nów rozpościera się piękny widok na miasto wraz z jego zabytkami, a także znajdującą 
się w jej centrum wyspą. Z wysokości Twierdzy można podziwiać Kotlinę Kłodzką z wi-
docznymi na horyzoncie Górami Stołowymi oraz Masywem Śnieżnika. 

Jelenia Góra, położona w samym centrum śródgórskiej kotliny, przyciąga nie tylko 
malowniczym położeniem, ale też bogatą, ponad 900-letnią historią. Szczególną 
atrakcję stanowi, otoczony barokowymi i rokokowymi podcieniowymi kamienicz-
kami, Rynek uchodzący za jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku oraz pozo-
stałości średniowiecznego kompleksu obronnego – mury obronne, bramy i baszty. 
Warte odwiedzenia jest też uzdrowisko w Cieplicach. 

Stawy Milickie to największy kompleks stawów rybnych w Europie oraz największy 
ptasi rezerwat w Polsce. Pond 260 gatunków ptaków, 1100 km szlaków turystycz-
nych i 800 lat tradycji hodowli ryb słodkowodnych. 
Jeden z najbardziej malowniczych regionów Dolnego Śląska, gdzie wśród stawów 
i lasów można wspaniale wypocząć spacerując, jeżdżąc na rowerze, konno, czy 
uprawiając nordic-walking. Wycieczki FotoSafari, łowiska wędkarskie, Muzeum 
Tradycji Rybactwa doskonałe produkty regionalne. Na gości od lipca 2015 r. czeka 
czterogwiazdkowy Hotel  i Gospoda w Rudzie Sułowskiej serwująca dnia z ryb.

Zapora wodna w Pilchowicach jest drugą co do wysokości i drugą co do wieku za-
porą w Polsce. Ponadto jest to najwyższa w naszym kraju zapora kamienna oraz 
łukowa. Długość  jej korony wynosi 270  m.  Zapora  Pilchowice  została  zbudowana 
z kamieni  łączonych betonem.  Dzisiaj ta technika budowania nie jest już stosowa-
na, jednak na początku XX wieku niemal wszystkie zapory miały taką konstrukcję. 
Woda ze zbiornika zasila turbiny elektrowni znajdujące się w  wyglądającym jak 
dom jednorodzinny budynku stojącym u stóp zapory.

13. DOMY TKACZY w Chełmsku Śląskim chelmsko-slaskie.mapofpoland.pl

Polecamy na Dolnym Śląsku

NOCLEGI

14. TWIERDZA w Srebrnej Górze www.forty.pl

15. TWIERDZA KŁODZKO www.twierdza.klodzko.pl

16. RYNEK w Jeleniej Górze www.um.jeleniagora.pl

17. STAWY MILICKIE www.stawymilickie.pl

18. ZAPORA w Plichowicach www.dolnyslask.info.pl

Wydawnictwo	współfinansowane	ze	środków	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Dolnośląskiego	 www.dolnyslask.pl

Hala Stulecia, Panorama Racławicka 
Ratusz, Ostrów Tumski

Wydawnictwo	współfinansowane	ze	środków	Gminy	Wrocław	 																																					

Zamki i Pałace

Zamek Czocha www.zamekczocha.com 

Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl 

Pałac Alexandrów www.palacalexandrow.com.pl 

Pałac Łomnica www.palac-lomnica.pl 

Pałac Staniszów www.palacstaniszow.pl 

Zamek Topacz www.hoteltopacz.pl 

Zamek Międzylesie www.zamekmiedzylesie.pl 

Pałac Pakoszów www.palac-pakoszow.pl 

Pałac Sulisław www.palacsulislaw.pl 

Uroczysko 7 Stawów Luxury Hotel www.uroczysko7stawow.pl

Hotele

Dr Irena Eris Hotel Spa ***** – Polanica Zdrój www.drirenaerisspa.pl/polanica-zdroj 

Hotel Jelenia Struga Medical Spa **** – Kowary www.jeleniastruga.pl 

Hotel Bornit **** www.interferie.pl 

Hotel Red Baron Świdnica **** www.redbaronhotel.pl 

Hotel Aqua Zdrój Wałbrzych *** – Wałbrzych www.aqua-zdroj.pl

Hotel Fenix *** – Jelenia Góra www.hotel-fenix.pl

Hotel Morawa ** – Stronie Śląskie www.hotelmorawa.pl 

Hotel Malachit ** – Świeradów Zdrój www.interferie.pl 

Folwark Książęcy ** – Kliczków www.kliczkow.com.pl

Pensjonaty

Pensjonat VILLA POLANICA**** – Polanica Zdrój www.villapolanica.pl 

Pensjonat Palomino – Karpacz www.palomino.com.pl 

Uzdrowiska

Uzdrowisko LądeK – Długopole Zdrój S.A. www.uzdrowisko-ladek.pl 

Uzdrowisko Kudowa Zdrój www.zuk-sa.pl 

Uzdrowisko Polanica Zdrój www.zuk-sa.pl 

Uzdrowisko Duszniki Zdrój www.zuk-sa.pl 

Uzdrowisko Cieplice Zdrój www.uzdrowisko-cieplice.pl 

Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Zdrój www.uzdrowisko-swieradow.pl 

Inne noclegi

Kopalnia Złota – Złoty Stok www.kopalniazlota.pl 

Gospoda Kruszyna – Bolesławiec www.kruszyna.com.pl 

Centrum Gostar – Jelenia Góra www.gostar.pl 

Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej  
– Srebrna Góra

www.srebrna.com 

Kompleks Wczasowo Sanatoryjny SANDRA SPA  
– Karpacz

www.sandra.karpacz.pl 

www.wroclaw.pl


