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KŁODZKO 8 

Miasto leży na historycznej trasie między Pragą iWrocławiem. Poprzez swoje bogactwo kulturowe 
Kłodzko jest jednym z najpiękniejszych dolnośląskich miast. Jego dominantą jest tutejsza 
potężna twierdza rozpościerająca się na wzniesieniu na krańcu historycznego centrum. Twierdza 
powstała za czasów panowania austriackiego w XVII wieku, a dziś oferuje turystom zwiedzanie 
unikatowego podziemnego labiryntu korytarzy. Patrząc od strony wałów miejskich, docenicie 
przepiękny widok na miasto i okolicę. Warty uwagi jest także gotycki most św. Jana z sześcioma 
barokowymi rzeźbami, często określany jako miniaturowa wersja Mostu Karola w Pradze. Zajrzeć 
możecie także do dawnego konwiktu jezuitów, gdzie obecnie mieści się muzeum regionalne. 
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Wroclaw – 91 km 

Centrum Informacji Turystycznej 
Plac B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko 
E-mail: rit@um.klodzko.pl 
www.klodzko.pl 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Na północ od miasta, między Bardem a Ławicą, znajdziemy bardzo malownicze 
tereny w Górach Bardzkich, które są jednym z najlepszych miejsc do uprawiania 
raftingu w Polsce. Spływ rzeką o górskim charakterze to doskonałe połączenie 
sportu i rekreacji. Odcinek ma długość 15 km, a pokonanie go zajmie wam około  
3–4 godziny. Kawałek dalej, możecie zatrzymać się w Ząbkowicach Śląskich, 
wcześniej znanych jako Frankenstein. Pobliska Srebrna Góra umożliwi 
wam obejrzenie unikatowej twierdzy (→ s. 60), będącej największym górskim 
obiektem tego rodzaju w Europie. Jeżeli należycie do zapaleńców jazdy na rowerze, 
z pewnością powinniście skorzystać z rozbudowanej sieci szlaków rowerowych – 
StrefaMTBSudety. NatomiastwDzierżoniowiemożeciezajrzećdo synagogi, 
będącej jedną z niewielu zachowanych świątyń żydowskich na Dolnym Śląsku, które 
przetrwały Noc Kryształową. 
 

Ząbkowice Śląskie – 23 km od Kłodzka 
Miasto słynie nie tylko z krzywej wieży, ale również ze straszliwej historii z 1606 
roku, która miała zainspirować Mary Shelley do napisania słynnej powieści 
„Frankenstein“. Krzywa Wieża, której wysokość sięga 34 m a odchylenie od osi 
pionowej wynosi 2,14 m, znajduje się niedaleko Rynku. Budowla pochodzi 
z początku XV wieku i dziś służy jako wieża widokowa. 
 

„ 

Czy wiecie, że…? W 1606 roku w mieście wybuchła zaraza dżumy 
szerząca się z zawrotną prędkością. Po jakimś czasie okazało się, że grupa 
ośmiu grabarzy wykorzystała epidemię do wzbogacenia się,   a    także 
do odprawiania przerażających rytuałów. Z zarażonych zwłok produkowali 
oni ponoć trujący proszek, który rozpylali w wybranych domach, by następnie 
po śmierci ich ofiar rabować majątek zmarłych. 
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 POLECAMY!  W ramach warsztatów możecie nawet wyprodukować 
własny arkusz papieru. 

 POLECAMY!  Po uprzednim uzgodnieniu 
grupom udostępnia się niepowtarzalne doświadczenie 
w postaci produkcji tradycyjnego masła domowego. 

Strefa MTB Sudety – 35 km od Kłodzka
Największy system oznakowanych szlaków MTB w Polsce. Do dyspozycji macie 
ponad 500 km tras w okolicy Bielawy, Dzierżoniowa, Głuszycy, Mieroszowa, 
Nowej Rudy, Pieszyce, Srebrnej Góry oraz Walimia. Niektóre z nich prowadzą 
bezpośrednio do granicy Bikeresortu Broumovsko.

Dzierżoniów – 42 km od Kłodzka
Miejscowa synagoga została wzniesiona w 1875 roku i przetrwała nawet czasy 
II  wojny światowej, gdyż służyła do celów administracyjnych Hitlerjugend. 
Po  wojnie co prawda wróciła do pełnienia swojej pierwotnej funkcji, ale została 
zamknięta w latach 80. Obecnie fundacja żydowska stara się uczynić z  synagogi 
miejsce spotkań z historią, religią i kulturą żydowską.

Muzeum Filumenistyczne, 
Bystrzyca Kłodzka – 18 km od Kłodzka
Muzeum o historii straży pożarnej i regionu. Główny 
trzon kolekcji muzealnej stanowią przedmioty 
służące do niecenia ognia, min.: zapalniczki lontowe, 
benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa 
metalowe i skałkowe oraz opakowania i etykiety 
zapałczane z Polski, z krajów Europy i całego świata. 

Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój – 22 km od Kłodzka
Stary młyn papierniczy sprzed 1562 roku przekształcony został w muzeum papier-
nictwa, gdzie po dziś dzień produkuje się papier. W trakcie zwiedzania zobaczycie 
na własne oczy, jak produkuje się papier metodą znaną od średniowiecza. 

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza 
Sudeckiego, Pstrążna  
– 35 km od Kłodzka
Skansen pierwotnych chałup i gospodarstwa 
wiejskiego. Polecamy spróbować wiejski chleb 
wypiekany według tradycyjnego przepisu, 
a  do  niego np. ręcznie ubijane masło z krowiego 
mleka. Od wiosny do jesieni odbywa się tu wiele 
wydarzeń połączonych z prezentacją wiejskiego 
życia i jego obowiązków. 

Jeżeli droga zaprowadzi Was na zachód, zatrzymajcie się w tutejszych 
uzdrowiskach Duszniki-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój, w których możecie odwiedzić 
ciekawe ekspozycje w miejscowych muzeach. Kawałek od polsko-czeskiej 
granicy rozpościera się Park Narodowy Gór Stołowych z unikatowym 
skalnym miastem i przepięknymi widokami.  

www.muzpap.pl 

www.muzeum-filumenistyczne.pl

Szczeliniec, Park Narodowy 
Gór Stołowych – 35 km od Kłodzka
Piaskowcowy szczyt wznosi się na 920 m n.p.m. 
i podobnie jak Adrszpaskie Skały co roku kusi tysiące 
zwiedzających. Szczeliniec to labirynt szczelin, 
korytarzy, wież skalnych i przedziwnych formacji. 

www.pngs.com.pl 

CZERWIEC

Festiwal Twierdzy,
Srebrna Góra

LIPIEC
Międzynarodowy Festiwal Tańca, Lądek-Zdrój
Święto Papieru, Duszniki-Zdrój

SIERPIEŃ
Dni Twierdzy, Kłodzko
Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, 
Duszniki-Zdrój

Torfowisko pod Zieleńcem – 30 km od Kłodzka
Koło największego ośrodka turystycznego polskiej części Gór Orlickich – 
Zieleńca, rozpościera się obszerne torfowisko z którego wypływa rzeka Orlica. 
Powierzchnia torfowiska wynosi ponad 218 ha, a jego wiek szacowany jest 
na 7600 lat. Przez rezerwat przyrody prowadzi zielony szlak turystyczny z którego 
wybiegają 2 drewniane chodniki. Pierwszy zaprowadzi Was do północnej części 
zwanej Topieliskiem, gdzie znajdziecie dostępną wieżę widokową. Drugim 
chodnikiem dostaniecie się do części Czarne Bagno. Na ternie rezerwatu 
znajdziemy wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Jaskinia Niedźwiedzia, 
Kletno  – 35 km od Kłodzka
Jaskinię Niedźwiedzią znajdziecie 
w  masywie Śnieżnika, niedaleko gminy 
Kletno. To największa jaskinia w polskich 
Sudetach, a także jedna z najgłębszych w 
całej Polsce. Unikatowy mikroklimat jaskini 
utrzymuje stałą temperaturę około 6 °C, 
a wilgotność powietrza wynosi tu prawie 
100%. Trasa zwiedzania poprowadzi Was 
po wygodnym chodniku przez środkowe 
piętro jaskini. Liczba wejść w ciągu dnia 
jest ograniczona, dlatego polecamy 
zwiedzanie po uprzedniej rezerwacji. 

Kopalnia Uranu, Kletno  – 35 km od Kłodzka
Rudę do wytapiania żelaza, srebra i miedzi wydobywano w okolicy Kletna już 
w  średniowieczu. Wydobycie uranu zaczęło się tu w 1948 roku z inicjatywy 
Związku Radzieckiego, który poszukiwał złoża uranu do produkcji bomby 
atomowej. W czasie pięciu lat funkcjonowania kopalni zostało wykopanych 
łącznie 37 km korytarzy. Przez ten czas wydobyto 20 ton uranu. Od 2002 roku 
dostępna jest 200-metrowa trasa turystyczna z kolekcją minerałów i  sprzętu 
górniczego.

Ścieżka w Obłokach, Dolní Morava – 55 km od Kłodzka
Dzięki ścieżce, zbudowanej w 2015 roku, macie niepowtarzalną okazję do przespa-
cerowania się w koronach drzew na wysokości 1116 m n.p.m. i cieszyć się widoki-
em na okoliczne masywy górskie. Swoim kształtem konstrukcja ma przypominać 
lot nocnego motyla. Na szczyt 55 m wysokiej konstrukcji dostaniecie się idąc sie-
cią drewnianych ścieżek, ale do przemieszczania po piętrach możecie spróbować 
atrakcji nazywanej „rękawem”, złożonej z gęstej sieci lin.

www.kletno.pl

www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich 

Co zwiedzić, jeżeli wyruszycie 
na południe od Kłodzka? 
Unikatowe Torfowisko pod 
Zieleńcem zachęcające 
do  łagodnych spacerów, jedną 
z najpiękniejszych polskich 
jaskiń, a także byłą kopalnię 
uranu   1  w  gminie Kletno. 
Jeżeli jedziecie do  Czech, 
zatrzymajcie się także w Dolní 
Moravie i  przespacerujcie się 
ścieżką w obłokach.  Czy wiecie, że…?  Rośnie tu brzoza karłowata (Betula nana), która 

jest typowym gatunkiem Skandynawii i Grenlandii. W Polsce występuje je-
dynie w trzech lokalizacjach.

 Czy wiecie, że…?  W czasie epoki lodowcowej w jaskini powsta-
ły osady bogate w szczątki wtedy żyjących zwierząt, w tym niedźwiedzia 
jaskiniowego, od którego jaskinia wzięła swoją nazwę.

 POLECAMY!  Do zejścia na dół wykorzystajcie 100-metrową  zjeżdżalnię.

WYDARZENIA CYKLICZNE
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