
Kotlina Kłodzka otoczona Górami Bardzkimi, Złotymi, Bystrzyckimi, Stołowymi oraz Masywem 
Śnieżnika. Jest to największa w Sudetach kotlina śródgórska o powierzchni 210 km2. Jest to obszar 
bardzo atrakcyjny turystycznie- można tutaj znaleźd wiele wspaniałych krajobrazów i unikatowych w 
skali europejskiej miejsc np. Góry Stołowe i Masyw Śnieżnika. Region ten słynie z urokliwych górskich 
miasteczek, czystego powietrza, szlaków turystycznych i leczniczej wody. 
 

Co warto zwiedzid i jak daleko od miejsca noclegowego? 
 

 
 

1. Międzygórze (15km)  - wodospad Wilczki - największy w Sudetach Wschodnich (wraz z 
wąwozem i zaporą przeciwpowodziową na jego koocu). W drodze na Igliczną do sanktuarium 
Matki Boskiej Śnieżnej warto zobaczyd jedyny w swoim rodzaju Ogród Bajek, który powstał w 
okresie międzywojennym. Wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego (droga na Śnieżkę)  - 
bilet normalny 6zł, ulgowy 4zł, otwarte od 8:00-16:00. 

 
2. Bystrzyca Kłodzka (19km) - Główne atrakcje: fragmenty murów obronnych, kościół św. 

Michała Archanioła, w gotycko-renesansowym stylu, muzeum Filumenistyczne (muzeum 
ognia) wstęp 6zł 9:00-17:00.  

 
3. Kletno (33km) - Jaskinia Niedźwiedzia  - wstęp 18zł- bilet normalny, 13zł- ulgowy, 10zł – 

fotografowanie. Czynna codziennie, prócz poniedziałków i czwartków w godzinach 09:00 - 
16:40. Największa w Polsce jaskinia z piękną szatą naciekową, na wys. 800m. Najlepiej 
wcześniej zarezerwowad bilety. Kopalnia Uranu – czynne 9:00 – 17:00, wstęp 10zł. Obecnie 



udostępniona do zwiedzania jest sztolnia nr 18 - przy drodze łączącej Kletno z Sienną. Trasa 
obejmuje około 200 m wyrobisk. 

 
4. Kłodzko (34km) - Twierdza Kłodzka – (10zł wejście do labiryntu 10:00-18:00) olbrzymia 

budowla obronna górująca nad miastem oraz poprzez sied chodników również i pod 
miastem.  Występowała zresztą w jednym z odcinków "4 pancerych i pies" :) Poza tym warte 
zobaczenia są: Kościół Wniebowzięcia NMP, staromiejski rynek (zwłaszcza ratusz), kamienny 
most gotycki św. Jana przypominający Most Karola w Pradze.  

 
5. Śnieżnik (40km) 1425 m - szlaki z Kletna k. Stronia Śląskiego i Międzygórza. Masyw Śnieżnika 

jest centralnym punktem, od którego we wszystkie strony rozchodzą się grzbiety górskie. 
Kopuła szczytowa leży powyżej górnej granicy lasu i jest doskonałym miejscem widokowym. 
Poniżej na Hali pod Śnieżnikiem duże schronisko górskie. 

 
6. Szczytna (43km) - zamek Na Szczytniku (589 m) neogotycki z XIX wieku. W pobliżu znajduje 

się kamienna Droga Krzyżowa z płaskorzeźbami z piaskowca osadzonymi w naturalnych 
skałach 

 
7. Błedne Skały (43km) –(Park Narodowy Gór Stołowych) również znane jak Szczeliniec Wielki, 

skalny labirynt obejmujący grzbiet Skalniaka (915 m) wyrzeźbiony w piaskowcach, różniący 
się jednak formą skalną. Droga prowadzi wyżłobieniami w skałach, często bardzo wąskimi. Do 
skał można dojechad samochodem. 

 
8. Duszniki Zdrój (48km) - znana miejscowośd uzdrowiskowa z zabytkową częścią miejską oraz 

starym miastem. Warto odwiedzid Muzeum Papiernictwa i Młyn Papierniczy z 1605r, gdzie 
nadal odbywa się produkcja papieru czerpanego.  

 
9. Wambierzyce (50km) - najciekawsza, a jednocześnie mało znana atrakcja to Skansen 

prowadzony przez Sołtysa. Przez ponad 30 lat zgromadził on duży zbiór historycznych 
eksponatów, maszyn rolniczych, urządzeo domowych, historyczne wyposażenie kuźni, 
zakładów szewskich, ciesielskich i wielu innych. Poza tym mini-zoo ze strusiami, jeleniami, 
dzikimi świniami, pstrągami, itp. Bazylika Nawiedzenia NMP - pochodząca z XVII-XVIII w 
renesansowo  to wizytówka Wambierzyc. Oprócz tego Kalwaria wambierzycka składająca się 
ze 150 kaplic oraz największa ruchoma szopka. Ratno -Średniowieczny zamek malownicza 
budowla niedaleko Wambierzyc. Wzniesiony w XIV w. Obecnie zamek jest 
niezagospodarowany, ale mimo to jest atrakcyjny do zwiedzania. Można przejśd się po 
położonych na stromym zboczu pięknych tarasach ogrodowych, oranżerii, czy parku 
pałacowym. 

 

 
10. Złoty Stok (52km) - Kopalnia Złota - Bilet normalny 10 zł (9.00-18.00). Podziemne Muzeum 

Górnictwa i Hutnictwa (w Złotym Jarze) z unikalną kolekcją map górniczych 
(www.kopalniazlota.pl ), stary młyn prochowy, oraz kościoły: poewangelicki kościół 
Zbawiciela z XV wieku, kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP.  

 
11. Ząbkowice Śląskie (57km) - fragmenty murów obronnych, neogotycki ratusz z drugiej połowy 

XIX wieku, Krzywa Wieża z XIV wieku, zespół dawnego klasztoru Dominikanów, dwór opatów 
henrykowskich z początku XVIII wieku, obecnie klasztor Boromeuszek. 

 
12. Nowa Ruda (59km) - Muzeum Górnictwa - Podziemna Trasa Turystyczna (jeżdżąca 

podziemna kolejka). Warty zobaczenia jest również dawny zamek z XV wieku, obecnie 
popadający niestety w ruinę. Poza tym kościoły: neogotycki św. Mikołaja; barokowy 
Podwyższenia Krzyża; Wniebowzięcia NMP; kościół św. Barbary; kościół św. Katrzyny; 
barokowa kaplica Loretaoska z XVIII/XIX wieku, oraz barokowy klasztor Salezjanek z 1630 
roku. Ciekawy architektonicznie jest również ratusz z 1884 roku. 

 
13. Srebrna Góra (59km) - Forty - potężne fortyfikacje zbudowane w latach 1765-77 za czasów 

Fryderyka Wielkiego. Częściowo udostępnione do zwiedzania są olbrzymią atrakcją. 

http://www.kopalniazlota.pl/


 
14. Droga "Stu Zakrętów" (62km) - biegnie przez obszar Gór Stołowych, prowadzi z Radkowa do 

Kudowy Zdrój. Jadąc tą szosą mamy możliwośd zobaczyd mnóstwo ciekawych form skalnych, 
z których najbardziej charakterystyczne są tzw. Grzyby Skalne. Są to grzyby, młoty, maczugi, 
baszty itp. wyrzeźbione ze skał w wyniku erozji. 

 
15. Kamieniec Ząbkowicki (62km) - na Zamkowej Górze znajdują się ruiny neogotyckiego zespołu 

pałacowego wraz z kościołem, mauzoleum, stajniami, wozowniami z XIX w. Jest to największy 
neogotycki pałac w Europie.  

 
16. Kudowa Zdrój (62km) - znana miejscowośd uzdrowiskowa - Park Zdrojowy, budynek pijalni 

wód. W pobliskiej Czermnej należy zobaczyd Kaplicę Czaszek i stojący obok kościół św. 
Bartłomieja. Warto także odwiedzid skansen budownictwa drewnianego w Pstrążnej. 
Ponadto w Kudowie funkcjonuje nowoczesny Aquapark. 

 
17. Paczków (62km) - wspaniale zachowane mury obronne wzmocnione 19 basztami i 3 wieżami. 

Nad miastem góruje obronny kościół z WIV w. 

 
18.  Szczeliniec Wielki/Szczeliniec Mały (62km)- najbardziej charakterystyczny, mający kształt 

płaskowyżu - z kilkusetmetrowymi pionowymi ścianami stanowi jedną z najbardziej znanych 
wizytówek Gór Stołowych. Szczeliniec Wielki jest udostępniony do zwiedzania - na górze 
znajduje się trasa turystyczna prowadząca dookoła płaskowyżu. Można się tam dostad od 
strony Pasterki lub Karłowa. Na Szczeliniec Mały nie prowadzą żadne szlaki turystyczne - 
zwiedzanie na własną odpowiedzialnośd. 

 
 
 


