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CZARNA GÓRA RESORT  | STRONIE ŚLĄSKIE
Czarna Góra Resort to całoroczny ośrodek górski położony w malowniczym masywie 
Śnieżnika, w samym sercu Sudetów, zaledwie 120 kilometrów od Wrocławia. Miejsce 
zachęca do wypoczynku i aktywności przez 365 dni w roku, doskonałą infrastrukturą 
sportową i hotelową oraz zapierającymi dech w piersiach widokami.

Sienna 11,
57-550 Stronie Śląskie 

+48 74 884 34 00,+48 74 884 34 05
www.czarnagora.pl

Zniżka: 10% na zakup biletu na Alpine Coaster 
Czarna Żmija lub kolej linowa Luxtorpeda

INFORMACJA TURYSTYCZNA  | GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
Zapraszamy do budynku dawnej stacji kolejowej, na wjeździe do miasteczka od strony 
Lądka-Zdroju.

ul. Kościuszki 18, 
57-550 Stronie Śląskie 

(74) 814 32 42 
Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00

JASKINIA RADOCHOWSKA | LĄDEK-ZDRÓJ 
Jaskinia Radochowska to jedna z największych jaskiń w Sudetach. Można ją zwiedzać z 
przewodnikiem i poczuć smak prawdziwej przygody. Trasa ma ok. 300 metrów, a łączna 
długość korytarzy to ponad 500 metrów. Część trasy składa się z ciasnych szczelin. Na trasie 
do jaskini czynna jest Winiarnia Radochowska, która oferuje szeroki wybór win i czeskie 
piwa. Przy winiarni działa pasieka i wędzarnia. Można także zatrzymać się na dłużej, 
wynajmując komfortowy domek całoroczny  o pow. 75 m2

Radochów,
57-540 Lądek-Zdrój 

+48 604 337 846
www.jaskiniaradochowska.pl

KOPALNIA URANU | KLETNO
Udostępniona do zwiedzania sztolnia nr 18 znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną. 
Zwiedzając labirynt kolorowych korytarzy, przeniesiesz się w czasie i odbędziesz 
prehistoryczną podróż  przedstawiającą 500 milionów lat ewolucji na tle historii geologicznej 
Masywu Śnieżnika. Poznasz rekonstrukcję map paleogeograficznych, powstanie 
kontynentów oraz ich dryf, szereg procesów skałotwórczych i mineralnych, powstawanie 
pierwszych organizmów  oraz wymieranie gatunków.

Kletno 40,
57-550 Kletno 

+48 601 889 243
www.kletno.pl

Czynne: 9:00-17:30

Zniżka: 10%

PRZYGODA PIĘKNA Z NATURY 
I BAJKOWE WIDOKI NA INTEGRACJĘ
Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim, to fascynująca wyprawa pięcioma meandrami Nysy 
Kłodzkiej. Popłyną Państwo pradawną doliną, pomiędzy kolorowymi łąkami i wysokimi 
skałami otulonymi rozśpiewanym lasem, od stuleci porastającym zbocza gór Bardzkich. 
Oprócz zachwycających widoków, uczestnicy spływu będą mieli okazję zrobić zdjęcia 
fascynującym mieszkańcom tej pięknej okolicy – czaplom, perkozom, sarnom i... dzikom! A 
jeśli dopisze wam szczęście, może zobaczycie muflona!

Skalna
57-256 Bardo

+48 725 300 303
Czynne: 8:00-18:00

MUZEUM MINERAŁÓW - SKLEP FIRMOWY | STRONIE ŚLĄSKIE
Południowa część Ziemi Kłodzkiej słynie z bogactw naturalnych, jakim są różnego rodzaju 
kamienie i minerały. Możecie zobaczyć te wyjątkowe i niepowtarzalne okazy w Muzeum 
Kamieni i Minerałów w Stroniu Śląskim. W muzeum znajduje się również sklep firmowy,  w 
którym można nabyć biżuterię oraz piękne okazy surowych i obrobionych minerałów z 
całego świata. 

ul. Kościuszki 40A
57-550 Stronie Śląskie

+48 667 601 055 
Czynne : 10:00-17:00

RESTAURACJA FINEZJA WIEDEŃSKA | STRONIE ŚLĄSKIE
Po dniu pełnym wrażeń na świeżym powietrzu zapraszamy na pyszne, domowe posiłki. 
W naszym menu znajdą Państwo tradycyjne danie kuchni polskiej, a także dziczyznę. 
Gwarantujemy, że nikt nie wyjdzie od nas głodny

Hutnicza 12,
57-550 Stronie Śląskie

+48 693 828 399
www.wiedenskafinezja.pl

Czynne : 13:00-20:00

TWIERDZA KŁODZKO  | KŁODZKO
Przygoda na Twierdzy rozpoczyna się na Dziedzińcu Tumskim, gdzie w średniowieczu stały 
zabudowania zakonu augustianów, a potem prowadzi pod Bastionem Alarmowym, gdzie 
turyści mogą zobaczyć słynne schody, którymi wbiegali filmowi czterej pancerni. Na trasie 
zwiedzania są też lazaret Bastion Wieżowy oraz donjon - ostatnie miejsce obrony, 
zajmujący tereny dawnego zamku. Z bastionów można podziwiać panoramę miasta oraz 
gór otaczających ziemię kłodzką. Najodważniejszych zapraszamy do podziemi zwanych 
popularnie labiryntami. 

Grodzisko 1 
57-300 Kłodzko

+48 74 867 34 68
Czynne : 9:00-18:00

Zniżka: 10%

ZALEW RADKÓW | RADKÓW
Miejsce to stanowi dobrą bazę wypadową na wszystkie szlaki Gór Stołowych zarówno
po stronie polskiej jak i czeskiej. To niecodzienne położenie, nieskażony klimat oraz 
bezpośrednia bliskość różnorodnych atrakcji turystycznych sprawia, że Radków ostatnimi 
czasy stał się jednym z Centrum Turystycznych na Ziemi Kłodzkiej. Tylko u nas po trudach 
poznawania niezliczonych atrakcji Krainy Gór Stołowych odpoczniesz i zrelaksujesz się w 
wodzie strzeżonego kąpieliska radkowskiego zalewu. Na terenie obiektu znajduję się 
również infrastruktura sportowa oraz miejsca na grilla i ognisko. 

Kolonia Leśna,
57-420 Radków 

+48 695149 596
www.zalewradkow.pl
Czynne : 10:00-18:00

ZALEW W STAREJ MORAWIE | STRONIE ŚLĄSKIE
Nieopodal Stronia Śląskiego, znajduje się pięknie położony zbiornik rekreacyjny o 
powierzchni 5,5 hektara. Znajdziecie tu strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, pole 
namiotowe, molo z wieżą widokową oraz specjalnie przygotowaną przystań z wypożyczalnią 
sprzętów wodnych. Na turystów czeka tu również baza noclegowa: 24 miejsca noclegowe w 
pokojach 2- i 3-osobowych, wyposażonych w pełny węzeł sanitarny.

ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

+48 748 141 604, +48 502 384 240
Czynne : 9:00-18:00

Ostatnie wejście z możliwością zwiedzenia Twierdzy i labiryntu o godzinie 17.00, po godzinie 17.00 
zwiedzanie tylko jednej części obiektu. O godzinie 19.00 zamknięcie bram Twierdzy.

 20% wejście na strzeżone kąpielisko

 20% wypożyczenie sprzętu wodnego

 10% nocleg w omkach letniskowych

Zniżki:

 10% na zakupy w sklepie

 Gratis - zwiedzanie muzeum

Zniżki:

(KURSUJEMY SOB., ND.)

Zniżka: 10%

Zniżka: 10%

Zniżka: 20%

Zniżka: 5%
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|
18:20

18:15

PRZYSTANEK
Wrocław - Dworzec Wrocław - ul. Sucha 1

Wrocław - Hallera / ul. Powstańców Śląskich
Wrocław - ul. Hallera / Aleja Wiśniowa

Łagiewniki - ul. Wrocławska
Ząbkowice Śląskie D.A.

Bardo - plac Kasztelański
Kłodzko - ul. Kościuszki (targowisko)

Lądek Zdrój - ul. Konopnickiej
Stronie Śląskie - ul. Kościuszki / ul. Mickiewicza

Stronie Śląskie - ul. Nadbrzeżna 22
Sienna - Czarna Góra Resort


