


Dolnośląskie

SPIS TREŚCI

1. Bieg Piastów (Certyfikat 2010)

2. Bolesławieckie Święto Ceramiki (Certyfikat 2006)

3. Dolina Pałaców i Ogrodów (Certyfikat 2009)

4. Lwóweckie Lato Agatowe (Certyfikat 2004)

5. Miasteczko Western City (Certyfikat 2003)

6. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Certyfikat 2009)

7. Opera Wrocławska (Certyfikat 2007 i 2003)7. Opera Wrocławska (Certyfikat 2007 i 2003)

8. Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku (Certyfikat 2008 i 2003)

9. Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka (Certyfikat 2007)

10. Twierdza Srebrna Góra (Certyfikat 2011)

11. Zamek Kliczków (Certyfikat 2005)

12. Zespół Pocysterski w Krzeszowie (Certyfikat 2011)
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Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały udostępnione dzięki Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej oraz certyfikowanym produktom turystycznym znajdującym się w woj. dolnośląskim.

Dolnośląskie



Organizowana na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie od 1976 r., 
najstarsza i największa masowa impreza narciarska w Polsce oraz jedna
z największych na świecie. 

Przyciąga co roku kilka tysięcy narciarzy i kibiców. Należy do Światowej Ligi Przyciąga co roku kilka tysięcy narciarzy i kibiców. Należy do Światowej Ligi 
Biegów Długodystansowych Worldloppet oraz Fis Marathon Cup. Zawodnicy 
pochodzą z różnych stron świata, tworzą niezwykłą rodzinę pasjonatów 
narciarstwa biegowego. Najważniejszym punktem programu każdej edycji jest 
Bieg Główny na 50 km. Różnorodność tras i dystansów pozwala na wspólny 
bieg zarówno wyczynowcom, jak i amatorom, w wieku od kilku do 
kilkudziesięciu lat. 

Bieg Piastów

www.bieg-piastow.pl
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Impreza plenerowa pogranicza 
polsko-czeskiego, sięgająca 
XIV-wiecznej  tradycji wyrobu naczyń 
ceramicznych w Bolesławcu. 

Od 1994 r. centrum miasta zamienia się
w miejsce, gdzie prezentują i sprzedają 
swoje prace liczni wystawcy ceramiki 
z Polski i zagranicy. Święto otwiera z Polski i zagranicy. Święto otwiera 
„Ceramiczna Parada”. Wyroby 
prezentowane są w drewnianych, 
stylowych  pawilonach, nadających 
Rynkowi niezwykły klimat. Bolesławiecka 
Ceramika eksponowana jest na wspólnym 
stole pod marką „Bolesławiec the Best”.

Bolesławieckie Święto Ceramiki

www.swietoceramiki.pl
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Unikatowy na skalę Polski i Europy 
kompleks zabytkowych obiektów w kotlinie 
Jeleniogórskiej. 

Na obszarze 100 km2 znajduje się niemal 30 
siedzib szlacheckich poczynając od 
średniowiecznych zamków, wież mieszkalnych 
poprzez renesansowe dwory, barokowe pałace 
i XIX wieczne założenia pałacowo- parkowe, i XIX wieczne założenia pałacowo- parkowe, 
z których 11 to Pomników Historii Prezydenta z których 11 to Pomników Historii Prezydenta 
RP.  Zabytki te wzniesione zostały przez 
najwybitniejszych architektów epoki, należące 
niegdyś do Habsburgów, Hohenzollernów, 
Schaffgotschów, Czartoryskich, Radziwiłłów, 
książąt heskich i orańskich. Doskonałe miejsce 
do uprawiania turystyki kulturowej.

DolinaPałacówiOgrodów

www.dolinapalacow.pl
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www.lla.lwowekslaski.pl

Impreza plenerowa odbywająca się w Lwówku Śląskim od 1998 r. 
Jej głównym elementem jest międzynarodowa giełda minerałów. 

Jest tu ponad 200 stoisk, w większości z minerałami i skamieniałościami; są Jest tu ponad 200 stoisk, w większości z minerałami i skamieniałościami; są 
wystawy tematyczne i kolekcjonerskie; stanowiska z pokazami obróbki  kamieni 
ozdobnych i płukania złota; chata walońska z wyrobiskiem agatowym; rajdy do 
pól agatowych; bezpłatne ekspertyzy okazów; warsztaty dla zbieraczy 
minerałów. LLA towarzyszy rodzinny festyn rekreacyjny z bogatym programem 
estradowym oraz barwny jarmark rozmaitości. Odwiedza go co roku około 50 
tysięcy osób z kraju i zagranicy. 

LwóweckieLatoAgatowe
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Przekroczenie jego  bramy to przejście do świata kowbojów, 
rewolwerowców i poszukiwaczy złota. Działa Biuro Szeryfa, gościnny 
Saloon, Western Press, Sklep Kolonialny i Poczta, odbywają się 
widowiskowe pogonie, a o godz. 15:10 strzelaniny.

Popularna regionalna atrakcja pozwala przeżyć niezapomniane chwile, przy 
typowo kowbojskich rozrywkach, zarówno turystom indywidualnym, jak 
i grupom (imprezy integracyjne, bale country, wesela). Można tu wynająć i grupom (imprezy integracyjne, bale country, wesela). Można tu wynająć 
domki traperskie, a w wakacje uczyć dzieci jazdy konnej. To także jeden 
z najlepszych w Polsce ośrodków treningowych jazdy konnej w stylu western 
i rodeo. 

Miasteczko Western City

www.western.com.pl Ul. Nad Łomnicą 4 a, 58-540 Karpacz
Tel./fax: +48 75 761 95 60 
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Ul.Klodzka42,57-340Duszniki-Zdroj
Tel.:+48748627400

Lokum placówki - bezcenny młyn papierniczy z 1605 r., ma status 
pomnika historii. To jedyny zachowany i do dziś działający obiekt tego 
typu w Polsce, jeden z nielicznych w Europie. 

W dawnych pomieszczeniach mieszkalnych i produkcyjnych otwarto w 1968 r. W dawnych pomieszczeniach mieszkalnych i produkcyjnych otwarto w 1968 r. 
ekspozycje prezentujące dzieje papiernictwa na Śląsku, w Polsce i na świecie. 
Zbiory świadczą o chlubnej przeszłości papierniczego młyna. Prawdziwym 
hitem są warsztaty produkcji papieru czerpanego - atrakcja przyciągająca co 
roku dziesiątki tysięcy turystów. Największą imprezą organizowaną od 2001 r. 
przez Muzeum jest dwudniowy festyn - Święto Papieru. 

MuzeumPapiernictwa
wDusznikachZdroju

www.muzeumpapiernictwa.pl
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OperaWrocławska

Ul.Świdnicka35,50-066Wrocław
Tel.:+48713708850www.opera.wroclaw.pl

Jako jedyny teatr operowy w Polsce 
realizuje od 1997 r. superwidowiska 
operowe. Spektakle przygotowywane są 
w niekonwencjonalnych przestrzeniach 
dla wielotysięcznej widowni,
z udziałem kilkuset wykonawców, przy z udziałem kilkuset wykonawców, przy 
wykorzystaniu monumentalnych 
dekoracji.

Widowiska spotykają się z ogromnym Widowiska spotykają się z ogromnym 
zainteresowaniem polskich i zagranicznych 
widzów - melomanów jak i turystów 
odwiedzających Wrocław. Opera otrzymała 
Certyfikat POT dwukrotnie, w 2003 r. za 
Giocondę A. Ponchielliego - spektakularne 
widowisko na Odrze, oraz w 2007 r. za 
Napój miłosny G. Donizzetiego, spektakl na Napój miłosny G. Donizzetiego, spektakl na 
Pergoli przy Hali Stulecia. Kierownikiem 
muzycznym obu przedstawień była Ewa 
Michnik. 
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Ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok
Tel.: +48 74 817 55 08www.kopalniazlota.pl

Jedna z największych atrakcji Ziemi Kłodzkiej. 
Rocznie odwiedza ją ponad 150 tysięcy 
turystów. Z labiryntu 320 km chodników, do 
zwiedzania udostępniono dwie najciekawsze 
sztolnie.

Sztolnię Czarną z jedynym w Polsce, 
podświetlonym podziemnym wodospadem 
o wysokości 8 m, spod którego wyjeżdża się na o wysokości 8 m, spod którego wyjeżdża się na 
zewnątrz pomarańczowym tramwajem i Sztolnię 
Gertruda, w której oprócz złotego skarbca, 
chodnika śmierci i podziemnego spływu, działa 
od lat Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli, czyli 
zbiór tabliczek BHP. Kopalnia Złota to, pomimo 
obecności złośliwego Gnoma, przyjazne miejsce 
dla rodzin z dziećmi. Dodatkowymi atrakcjami są: dla rodzin z dziećmi. Dodatkowymi atrakcjami są: 
możliwość wypłukiwania drobinek złota i bicia 
złotych dukatów, muzeum minerałów, plac 
zabaw, liczne sklepiki, baza gastronomiczna
i noclegowa. Kopalnia jest czynna cały rok. 

Podziemna Trasa Turystyczna
Kopalnia Złota w Złotym Stoku 
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Tel./fax:+48748456220
Biuro:ul.Grunwaldzka20,58-340Głuszycawww.osowka.pl

Fragment jednego z największych projektów górniczo-budowlanych 
hitlerowskich Niemiec - kompleksu podziemnych korytarzy, chodników
i hal, budowanych w latach 1943-45 w ramach programu Riese (Olbrzym). 

Prace w Górach Sowich objęły miejscowości Rzeczka, Walim, Głuszyca, Prace w Górach Sowich objęły miejscowości Rzeczka, Walim, Głuszyca, 
Jugowice, Ludwikowice Kłodzkie i zamek Książ. Ze  wszystkich obiektów  
militarnych w Górach Sowich, Podziemne Miasto Osówka w  Głuszycy jest 
najchętniej i najczęściej odwiedzanym przez turystów z całego świata. 
Podziemny labirynt sztolni można zwiedzać na kilku trasach turystycznych do 
wyboru: Trasa historyczna, ekstremalna, edukacyjna, ekspedycja  Riese.

TajemniczePodziemne
MiastoOsówka

11

http://www.osowka.pl


Ul.Letnia10,57-215SrebrnaGóra
Tel.:+48748180099www.forty.pl

Pomnik historii - unikatowy w skali Europy górski obiekt obronny i jedna 
z głównych atrakcji regionu. Z XVIII-wiecznego zespołu sześciu fortów 
i kilku bastionów, głównym punktem zwiedzania jest fort „Donżon”.

Zwiedzamy m.in. podziemną trasę turystyczną obejmująca małe muzeum 
z ekspozycją militariów i kazamatę studzienną. Od 2007 r. oprowadzającymi 
są przewodnicy-żołnierze mundurach ze srebrnogórskiej grupy są przewodnicy-żołnierze mundurach ze srebrnogórskiej grupy 
rekonstrukcyjnej - Infanterie-Regiment von Alvensleben. Oferta turystyczna 
obejmuje pakiety, zabawy integracyjne, żywe lekcje historii, nocne zwiedzanie, 
imprezy, jak np. Święto Twierdzy, Dolnośląski Festiwal Podróżników 
„17 Południk” czy Terenową Grę Fabularną „Fantazjada”. 

TwierdzaSrebrnaGóra
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Tel.: +48 75  734 07 08
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, www.kliczkow.com.pl

Zamek Kliczków

Położona pośród Borów Dolnośląskich 
neorenesansowa rezydencja dworska, 
sięgająca historią XIII wieku. Wraz ze 
starym parkiem uznawana jest za jeden 
z najwspanialszych obiektów 
pałacowo-ogrodowych w Polsce. 

Zamek oferuje możliwość organizowania Zamek oferuje możliwość organizowania 
imprez dla ponad 300 osób w 6 salach 
konferencyjnych. Posiada 89 stylowych 
pokoi dla 211 gości, restaurację, kawiarnię, 
kryty basen centrum, SPA, korty tenisowe, 
boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci. 
Wraz z Hotelem Tumskim organizuje cykl 
całorocznych atrakcji pn. Cztery Pory Roku. całorocznych atrakcji pn. Cztery Pory Roku. 
Lokalizacja obiektu w pobliżu tras Wrocław - 
Berlin, Wrocław - Drezno, Szczecin - Praga 
umożliwia dogodny dojazd.
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Tel.: +48 76 724 41 00
Pl. Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszówwww.opactwo.eu

Zespół Pocysterski w Krzeszowie

Pomnik historii - europejska perła baroku. 
Główne  sanktuarium maryjne Diecezji 
Legnickiej. 

Na terenie zespołu klasztornego, wśród lasów
i pól, usytuowana jest Kalwaria Krzeszowska, i pól, usytuowana jest Kalwaria Krzeszowska, 
należąca do największych i najcenniejszych 
obiektów w Sudetach. Kalwaria z 32 kaplicami, 
bazylika z cudownym wizerunkiem Matki Bożej 
Łaskawej, kościół św. Józefa, klasztor, dom 
opata, zabudowania klasztorne to unikalne 
dobro materialne i duchowe wielonarodowego 
Śląska. Obiekt znajduje się na Europejskim Śląska. Obiekt znajduje się na Europejskim 
Szlaku Cysterskim i innych turystycznych 
szlakach pielgrzymkowych Europy. Działa w nim 
Centrum Obsługi Pielgrzymów oraz baza 
hotelowo-gastronomiczna.
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