
  Jaskinia Niedźwiedzia - Kletno  

Jedna z największych atrakcji Masywu Śnieżnika to Jaskinia Niedźwiedzia położona na prawym zboczu doliny Kleśnicy, w bloku 
marmurów leżącym w górze Stromej (1166,8 m n.p.m.). Jest to najdłuższa jaskinia w Sudetach i jedna z większych w Polsce, którą 
po przypadkowym odkryciu w roku 1966 podczas eksploatacji kopalni marmuru, a następnie wielu pracach badawczych, 
geologicznych, górniczych i budowlanych udostępniono dla turystów od 1983 roku.Od 1977 jaskinia wraz z pobliską otuliną została 
ustanowiona Rezerwatem Przyrody. Rozłożone horyzontalnie korytarze mają łączną długość ok. 5 km i znajdują się na wielu 
poziomach. Podczas eksploracji jaskini natrafiono w namuliskach na szczątki tysięcy zwierząt plejstoceńskich, przede wszystkim 
niedźwiedzia jaskiniowego, stąd jej nazwa.Trasa turystyczna, która udostępniona jest dla turystów liczy około 360 m, przy czym 
możemy na niej zobaczyć około 500 m jaskini. Nie można w niej dotykać szaty naciekowej, a ze względu na konieczność utrzymania 
specyficznego mikroklimatu wewnątrz jaskini grupy zwiedzających mają maksymalnie 15 uczestników. 

 



  Kopalnia Uranu Kletno/Sienna 
Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując 
m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 
sztolni, 3 szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 20 ton 
uranu.Udostępniona do zwiedzania sztolnia nr 18 znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną. Stanowi ją wyodrębniony system 
wyrobisk znajdujący się w północno-wschodniej, najwyżej położonej części kopalni. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie 
oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych). Długość udostępnionych wyrobisk to około 400 m 
chodników o szerokości 1,5-2 m, wysokości 1,7 do ponad 2 m. Sztolnia jest całkowicie bezpieczna pod względem promieniowania 
radioaktywnego. 

 



  Śnieżnicki Park Krajobrazowy 
Powstał w 1981 roku na obszarze 28,8 tys. ha, w tym 26,3 tys. ha lasów. Swym zasięgiem obejmuje trzy grupy górskie Sudetów 
Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote.Obszar parku cechuje występowanie różnych typów krajobrazów, od 
nizinnych kotlin śródgórskich, przez krajobrazy starych gór średnich, starych dolin rzecznych po strefę szczytową Śnieżnika o 
charakterze subalpejskim. Centralnym wzniesieniem i najwyższym szczytem jest Śnieżnik 1426 m n.p.m.. Od Śnieżnika promieniście 
we wszystkie strony rozchodzą się grzbiety górskie. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć Karkonosze, Masyw Ślęży, Beskidy, nocą 
widać nawet światła Wrocławia czy Pragi. Śnieżnik był już popularny pod koniec XVIII wieku, modne były wycieczki na szczyt i 
podziwianie wschodów słońca. W latach 1895-1899 wzniesiono na szczycie kamienna wieżę widokową w kształcie baszty, o 
wysokości 33,5 m. Po wojnie nie zabezpieczono jej ani nie utrzymywano, więc w roku 1973 uznano za grożącą zawaleniem i 
wysadzono. „Śnieżnik Kłodzki” to rezerwat krajobrazowy o powierzchni 192,33 ha obejmujący szczytową kopułę wzniesienia wraz z 
borem świerkowym regla górnego, kosodrzewiną i innymi rzadkimi roślinami charakterystycznymi dla piętra alpejskiego. Śnieżnik 
należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych w polskich górach. Jego świat roślinny, a zwłaszcza zwierzęcy jest najbogatszy w 
Sudetach. Wynika to z faktu, że przebiegają tu granice i zasięgi występowania wielu gatunków sudeckich, alpejskich, karpackich oraz 
śródziemnomorskich - jeleń, sarna, dzik, muflon, kozica, borsuk, lis, kuna. 

 



Wodospad Wilczki Międzygórze 

Największy i najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika, jeden z najwyższych w Sudetach. Powstał na linii uskoku tektonicznego, 
skąd rzeka Wilczka spada z ponad 20 m do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem, którego pionowe skały osiągają nawet 25 m. Wokół 
wodospadu rośnie piękny, stary las mieszany i wznoszą się malownicze skałki. Wodospad wraz z najbliższym otoczeniem objęte są 
od 1958 roku ochroną i tworzą rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki”. Teren rezerwatu przystosowany jest do zwiedzania. Nad 
wodospadem znajduje się mostek, a wokół niego wyznaczono ścieżki oraz schodki prowadzące do tarasów widokowych, tak by 
można było oglądać wodospad i wąwóz z każdej strony.Rezerwat znajduje się zaraz przy wjeździe do Międzygórza, dojście do niego 
możliwe jest bezpośrednio z położonego obok parkingu lub też z centrum miejscowości alejką spacerową. 

 



  Ogród BajekMiędzygórze  

Niewielki ogród malowniczo położony na stromym zboczu Lesieńca, na wysokości 700 - 710 m n.p.m. otoczony przez świerkowy las i 
górskie łąki. Powstał w latach 20-tych XX wieku poprzez starasowanie zbocza i poprowadzenie w jego obrębie licznych ścieżek. 
Założył go Izydor Kristien w hołdzie baśniom, urzekającej okolicy, a także wszechwładnemu Duchowi Gór. Zgromadzone tu liczne 
okazy ozdobnych roślin ogrodowych oraz typowo górskich są tłem dla wykonanych w większości z korzeni i konarów drzew, a także 
kamieni oryginalnych motywów baśniowych tj. figurek, totemów, domków, altanek i innych. Znajduje się tu także miniatura dawnej 
kamiennej wieży widokowej ze szczytu Śnieżnika.Do Ogrodu Bajek można dojść z Międzygórza żółtym szlakiem przez Polaną 
Śnieżną w ciągu 30 minut lub drogą za pensjonatem „Sarenka”, a następnie czerwonym szlakiem w ciągu 30 minut. Od maja 2009 r. 
wytyczono dla dzieci „Szlak Krasnala” tj. od pętli PKS w Międzygórzu do Ogrodu Bajek w kolorach czerwonym i żółtym. 

 



Zapora wodna Międzygórze 

W dalszej części rzeki Wilczki w Międzygórzu, poniżej wodospadu i wąwozu, znajduje się zbiornik przeciwpowodziowy wzniesiony na 
początku XX wieku. Kamienna zapora ma ponad 29 m wysokości i 108 m długości. Zbiornik może pomieścić prawie 1 milion metrów 
sześciennych wody, ale podczas intensywnych opadów i powodzi w 1997 roku okazało się to za mało i nadmiar wody przelewał się 
ponad górną krawędzią zapory. Tama była bliska rozszczelnienia, a jego skutki byłyby tragiczne dla całego regionu. Na szczęście 
budowla wytrzymała zagrożenie, a następnie została gruntownie odnowiona, wzmocniona i co ważne obecnie jest udostępniona dla 
turystów.Przejście metalową kładką na wysokości 30 m jest niezapomnianym wrażeniem, a przy tym pozwala na podziwianie 
wspaniałych górskich widoków. 

 



Schronisko „Na Śnieżniku”  

W 1806 r. na środku hali pod Śnieżnikiem powstała zagroda pasterska zwana „Szwajcarką”, gdyż jako gospodarza osadzono tam 
Szwajcara. Była to duża farma mleczna, hodowano krowy i owce. Wyodrębniono w niej również część dla wędrowców oraz mały 
bufet. W drugiej połowie XIX wieku na zlecenie ówczesnej właścicielki tych terenów księżny Marianny Orańskiej wybudowano nowe 
schronisko - wynikało to z dużego zainteresowania terenem przez turystów i wędrowców. Popularność Śnieżnika stale rosła, więc w 
1871 roku dobudowano kolejny obiekt jako gospodę turystyczną - budynek obecnego schroniska. Doprowadzenie dróg leśnych 
znacznie wpłynęło na zwiększenie dostępności szczytu, organizowano wycieczki powozem, saniami. Obiekt cieszył się wyjątkową 
popularnością zimą, gdyż przyległe tereny charakteryzowały się wspaniałymi warunkami śniegowymi. Organizowano tutaj kursy 
narciarskie, na które przyjeżdżały sławne osobistości z całego świata. Jako atrakcję z tamtych czasów należy wymienić zjazdy 
„rogatymi saniami” spod gospody na hali aż do Międzygórza.Lata powojenne nie były łaskawe dla schroniska, początkowo 
opuszczone ulegało dewastacji, później przejął je PTTK, ale przeprowadzono tylko drobne naprawy utrzymujące obiekt w trwaniu. 
Kolejne lata świetności nadeszły, gdy prowadził je człowiek legenda Ś.P. Zbyszek Fastnacht - wrocławski działacz turystyczny.  

 



Sanktuarium Maria Śnieżna 

Igliczna od dawna stanowi cel wycieczek i pielgrzymek. W połowie XVIII wieku została tutaj przywieziona kopia cudownej figurki z 
Maria Zell w Austrii. Umieszczono ją na drzewie, blisko szczytu Iglicznej, lecz podczas gwałtownej burzy drzewo złamało się, figurka 
ocalała cudownie nienaruszona. Przeniesiono ją wyżej, gdzie początkowo zbudowano małą drewnianą kapliczkę, a później tj. w 1781 
r. rozpoczęto budowę świątyni. Sława figurki rozprzestrzeniała się szybko dzięki licznym cudownym uzdrowieniom i łaskom, które były 
jej przypisywane.Wybudowany kościół został poświęcony 22 października 1782 r., dwa lata później ukończono budowę wieży, a w 
latach 1821-23 dobudowano krużganki otaczające nawę kościoła. Do Sanktuarium „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej Jan Paweł II 
 pielgrzymował jako ksiądz 7 lipca 1955 r., jako biskup 20 sierpnia 1961 r. i jako kardynał 10 sierpnia 1968 r. Miejsce to, jak i jego 
cudowne łaski spowodowały, że już jako Papież Jan Paweł II ukoronował figurkę Matki Bożej Śnieżnej podczas swoje drugiej 
pielgrzymki do Polski w 1983 r.. Szczyt Iglicznej jest doskonałym punktem widokowym na Ziemię Kłodzką i otaczające ją pasma 
górskie. 

 



UzdrowiskoLądek Zdrój 
Uzdrowisko Lądek Zdrój jest najstarszym kurortem wodoleczniczym na ziemiach polskich. W części przyrodoleczniczej tej perły 
europejskich uzdrowisk można korzystać z kąpieli siarczkowo-fluorkowych i perełkowych, masaży wirowych, wibracyjnych, natrysków 
biczowych oraz zabiegów borowinowych. Najbardziej reprezentacyjnym sanatorium jest zakład przyrodoleczniczy „Wojciech” (dawny 
Marienbad). Wyróżnia się neobarokowymi zdobieniami, marmurowymi misami z ujęciami wód leczniczych. Zakład posiada również 
okrągły basen z wodą ze źródła termalnego, wokół którego rozmieszczone są marmurowe XIX-wieczne wanny do kąpieli 
perełkowych.Do Lądka Zdroju przyjeżdżają przede wszystkim pacjenci z chorobami reumatycznymi, ortopedycznymi i 
neurologicznymi. W Bad Landeck, jak dawniej brzmiała nazwa miejscowości, leczyło się wiele znanych postaci historycznych m.in.: 
Goethe, caryca Katarzyna II, car Aleksander I, królowie pruscy, John Quincy Adams – prezydent USA. Część uzdrowiskowa 
miejscowości zachwyca pięknymi parkami, bogatą szatą roślinną oraz doskonale wkomponowanymi barokowymi i renesansowymi 
kamieniczkami i sanatoriami. 

 



  Kopalnia Złota w Złotym Stoku 

Kopalnia Złota wraz z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem oraz Średniowiecznym Parkiem Techniki stanowi atrakcję 
unikatową w skali europejskiej.„Kopalnia Złota" to specjalnie przygotowana trasa turystyczna z ekspozycją muzealną obejmująca 
dwie sztolnie. W pierwszej z nich - „Gertrudzie" (500 m) - turyści mogą podziwiać unikatową kolekcję map geologicznych, dawne 
górnicze instrumenty geodezyjne, tygle i piec do wytopu złota, bogatą kolekcję skał, rud i minerałów z całego świata. Można zobaczyć 
też zbiór pamiątek związanych z 10-wiekową tradycją i historią wydobycia złota oraz zapierający dech w piersiach skarbiec z 1066 
sztabami złota.Druga ze sztolni - „Czarna" (700 m) - znajduje się w górnej części Złotego Jaru. Ta sztolnia wiedzie zwiedzających 
XVI-wiecznymi, ręcznie kutymi wyrobiskami, poprzez komory, po wybranych gniazdach rudy złotonośnej. Podczas zwiedzania turyści 
mogą się zapoznać z technikami górniczymi stosowanymi na przestrzeni wieków, podziwiać jedyny w Polsce podziemny wodospad, 
odbyć przejażdżkę podziemnym tramwajem, własnoręcznie wybić pamiątkową monetę, wziąć udział w płukaniu złota, obejrzeć pokaz 
odlewania złotych sztabek, wykonać złoty papier czerpany bądź też obejrzeć wystawę minerałów.Średniowieczny Park Techniki, 
stanowi replikę średniowiecznej osady górniczej wyposażonej w urzadzenia skonstruowane w skali 1:1 na podstawie rycin oraz 
opisów GeorgiusaAgricoli. Jest to jedyna taka atrakcja w Europie. 

 



  Mini EurolandKłodzko 

Park Miniatur Mini Euroland to rozciągający się na powierzchni 20 tys. m² malowniczo położony obiekt, liczący obecnie ponad 30 
miniatur (docelowo planowanych jest ponad 100 makiet), wzorowanych na słynnych budowlach z całego świata, a zwłaszcza Europy i 
Dolnego Śląska.Wśród pięknego drzewostanu podziwiamy wykonane z niezwykłą starannością i pieczołowitością miniatury obiektów 
z czasów starożytnych, aż po budowle współczesnej architektury. W otoczeniu baśniowej wręcz scenerii – wyszukanych i unikalnych 
ponad 500 gatunków drzew i krzewów, sprowadzonych z najlepszych szkółek roślin z Holandii i Belgii – możecie Państwo podziwiać 
kultowe budowle światowej sławy, jak drezdeński kompleks pałacowy Zwinger, paryski Łuk Triumfalny i wiele innych, ale także 
wrocławski Ratusz, czy też ogromna makieta Twierdzy Kłodzkiej. Arboretum, zaprojektowane z wielką dbałością o każdy detal, 
zaprasza do krainy piękna, spokoju i harmonii. Mini Euroland to miejsce, gdzie natura spotyka się z kulturą!W bajkowym ogrodzie 
Mini Eurolandu, na powierzchni 1200 m², znajduje się najnowocześniejszy plac zabaw z mnóstwem kolorowych i bezpiecznych 
wużytkowaniu urządzeń 

.  



 Wieża widokowaCzarna Góra 

W 2000 roku na samym szczycie (Czarnej Góry 1205 m n.p.m.) wybudowano wieżę widokową o wysokości 14 metrów. Dojście do 
wieży od górnej stacji krzesełka na Czarną Górę jest dosyć trudne, ale skoro wjechaliśmy wyciągiem to z pewnością znajdziemy siły 
na pokonanie kilku metrów różnicy wzniesień jakie pozostały. Panorama rozciągająca się z wieży zachwyca wszystkich, widok na 
Kotlinę Kłodzką, otaczające pasma górskie, a czasem zauważyć można szczyty Karkonoszy, światła Wrocławia lub nawet Pragi.Jest 
to najlepszy punkt widokowy w Masywie Śnieżnika, doskonała atrakcja, która co ważne jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. 
Można do niej się dostać koleją linową z Siennej lub szlakami pieszymi 

 

 



Ścieżka w chmurachDolni Morava 

Sky Walk, czyli spacer w chmurach, który możliwy jest w Resorcie Dolni Morava to wyjątkowe przeżycie dla każdego. Wieża o 
wysokości 55 metrów znajduje się na zboczu góry Slamnik na wysokości 1116 m n.p.m. i poprzez swoje położenie gwarantuje 
doskonałe widoki, wyjątkowe emocje, a do tego jeszcze ciekawe atrakcje.Tutaj niebo jest na wyciągnięcie ręki, poszerzamy własne 
horyzonty, poczucie wysokości i przestrzeni, które do tej pory było nam obce, staje się dostępne a przy tym bezpieczne. Na wysokość 
zarezerwowaną dla szybujących ptaków dostaniemy się pieszo, bez najmniejszego ryzyka, po szerokich i łagodnych ścieżkach 
przystosowanych także dla rodziców z wózkami a także osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ścieżki mamy liczne tabliczki informacyjne, 
które uczą i opisują krajobrazy. Po zdobyciu najwyższego piętra mamy dwie możliwości, zawrócić drewnianą ścieżką lub… użyć 
bezpiecznie wyprofilowanej, przeszklonej zjeżdżalni o długości 101 m aby zjechać w dół.  

 



  Twierdza Kłodzko  

Kłodzka Twierdza nierozerwalnie łączy się z dziejami miasta Kłodzka, już w IX wieku istniał tu gród otoczony umocnieniami 
drewniano-ziemnymi, a w XII wieku powstała w Kłodzku kasztelania. Później zamek przekształcił się w rezydencję złożoną z 
pomieszczeń mieszkalnych, kaplicy oraz kościoła Św. Wacława i Św. Marcina. W połowie XVI stulecia w Kłodzku rozbudowano 
twierdzę o zamek średni i niższy, które wraz z zamkiem wyższym i fortyfikacjami stanowiły wielki system obronny miasta. Dalsze 
umocnienia powstały w latach 1690-1702, stanęły wtedy 3 bastiony: Jabłonki, Ludmiły i Wacława. Tworzyły one tzw. dzieło koronowe, 
osłaniające Górę Forteczną od północy i wschodu. Od południa i zachodu wybudowano bastiony Alarmowy i Dzwonnik oraz  
półbastion Orzeł. Później powstały jeszcze dodatkowe fortyfikacje, zbudowano system korytarzy i sztolni. Twierdza w Kłodzku, 
podobnie jak te w Koźlu i Świdnicy były największymi twierdzami na Śląsku. Wraz ze zmianą prowadzenia działań wojennych rola 
tych fortyfikacji malała, aż pod koniec XVIII wieku zaprzestano ich rozbudowy. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu 
więzienie hitlerowskie dla więźniów politycznych, miejsce kaźni oraz obóz pracy. Obecnie Twierdza Kłodzka to jeden z 
najciekawszych obiektów militarnych w Europie. Można tu zobaczyć ekspozycję historyczną o twierdzy, bastiony obronne,  
lapidarium, ciekawe wystawy i podziemne labirynty.  



 

  Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku 

Pod Starówką Kłodzka ciągną się podziemne korytarze, które są udostępnione dla turystów w formie Podziemnej Trasy Turystycznej. 
Od 2013 roku mają one nowe oblicze, tzn. zwiedzanie wzbogacono o multimedia, które pozwalają się przenieść do Kłodzka 
minionych wieków i poznać codzienne życie jego mieszkańców. Wędrując Podziemną Trasą Turystyczną w Kłodzku oglądać można 
też eksponaty obrazujące życie dawnych mieszkańców miasta i sposób wykorzystania piwnic. Są tu manekiny naturalnej wielkości 
przedstawiające mieszkańców w epokowych strojach, a ponadto wyposażenie piekarni, kantoru kupieckiego, karczmy, katowni czy 
pralni. Jest też składzik amunicji. 

Na trasie poczujemy dreszczyk emocji, są tu bowiem repliki narzędzi tortur, kajdany, dyby, topór katowski, a odgłosy w głośnikach 
pozwalają się wyobrazić ich użycie. Wizyta w Kłodzkich podziemiach pozostawia niezatarte wspomnienia. Trasa rozpoczyna się 
obok kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku i biegnie w jednym kierunku, do ulicy Czeskiej, wyjście trasy mieści się u 
podnóża Twierdzy Kłodzkiej. 

 



 

  Trasy pogranicza w Lądku Zdroju 

Lądek Zdrój po stronie polskiej oraz Javornik po czeskiej stworzyły niezwykle udany projekt z zakresu turystki i krajoznawstwa, a 
mianowicie Trasy pogranicza gmin. Projekt powstał w 2014 roku. Lądek Zdrój ma w związku z tym nowe hasło reklamowe "Termy, 
góry i cuda natury". Natomiast Javornik w Czechach zachęca aby odwiedzić piękne miasteczko, z niepowtarzalnym zamkiem 
górującym nad okolicą. Istniejące już wcześniej szlaki ponownie oznaczono, a dodatkowo zaplanowano nowe trasy. Dla turystów nie 
stroniących od pieszych wędrówek to idealna możliwość poznania tych terenów i podziwiania piękna przyrody oraz zabytków. Tablice 
dydaktyczne w poszczególnych punktach trasy dodatkowo bogacą wiedzę turystów o tym ciekawym regionie. 

Trasy pogranicza: Lądek Zdrój - Javornik  



  Przełęcz Lądecka 

Przepiękna, malownicza Przełęcz Lądecka jest położona na wysokości 665 m n.p.m. To wyjątkowe miejsce widokowe, z piękną 
panoramą na okolicę. Znajduje się pomiędzy szczytami o nazwach Borówkowa oraz Maselnica w Górach Złotych. Na Przełęczy 
Lądeckiej mieściło się dawniej przejście graniczne między Polską a Czechami. Obecnie stoją tam wyłącznie tablice informacyjne. Po 
stronie polskiej jest to Lutynia, w gminie Lądek Zdrój, a po czeskiej Travna. Na Przełęczy znajduje się fajne miejsce piknikowe, 
drewniane stoły i ławy wykonane z solidnych bali. Jest też wiata i miejsce na ognisko. Warto dodać, iż można tu podejść pieszo, 
podjechać rowerem bądź samochodem.                                                                                                                                           
Przełęcz Lądecka: czarny szlak rowerowy z Lutyni, zielony szlak pieszy z Borówkowej Lutynia 

  Rynek w Lądku Zdroju 

Rynek w Lądku Zdroju to piękny, reprezentacyjny plac, ze wspaniale odrestaurowanymi zabytkami. Pośrodku Rynku stoi okazały 
neorenesansowy Ratusz z XVI wieku, później przebudowany. Wokół placu wznoszą s ię piękne, kolorowe kamieniczki zabytkowe, 
renesansowe i barokowe, niemal wszystkie równie ciekawe i zdobne, warte przystanięcia choćby na chwilkę. Pochodzą z XVIII i XIX 
wieku. Za Ratuszem stoi wysoka kolumna wotywna, to barokowa Kolumna Trójcy Świętej dłuta  Michaela Klahra, a po drugiej stronie 
Ratusza widać oryginalny pręgierz z XVI wieku. W pobliżu Rynku w Lądku Zdroju zobaczyć można gotycki most (ul. Krótka) i ruiny 
kościoła ewangelickiego (ul. Zdrojowa). 



  Most Gotycki w Lądku Zdroju 

Gotycki most Św. Jana w Lądku to dwuprzęsłowy obiekt z 1565 roku. W średniowieczu obok mostu stał dom celnika. Co ciekawe, 
most ten oparł się wszystkim dotychczasowym powodziom, jakie nawiedziły Lądek Zdrój. Figura św. Jana Nepomucena z 1709 roku, 
która zdobi gotycki most, jest wzorowana na figurze Nepomucena ze słynnego mostu Karola w Pradze. Lądecka figura należy do 
najstarszych na całym Śląsku.Most gotycki w Lądku Zdroju znajduje się przy ulicy Krótkiej, niedaleko Rynku, obok ruin kościoła 
ewangelickiego. Łączy on dwa brzegi rzeki Biała Lądecka. 

  Ośrodek Czarna Góra 

Czarna Góra (1205 m n.p.m.) to szczyt w Masywie Śnieżnika górujący ponad Sienną. Czarna Góra jest doskonale widoczna z wielu 
punktów Kotliny Kłodzkiej, jako wysoki i stromy szczyt, kontrastujący z szeroką kopułą Śnieżnika. Na szczyt Czarnej Góry prowadzi 
szlak zielony z Międzygórza do Stronia Śląskiego oraz czerwony Główny Szlak Sudecki z Hali Pod Śnieżnikiem do Lądka-
Zdroju.Ośrodek Czarna Góra to kompleks sportowo - rekreacyjny, przede wszystkim narciarski, położony w Siennej nieopodal Stronia 
Śląskiego, u stóp Masywu Śnieżnika w Sudetach.Czarna Góra to bardzo nowoczesny ośrodek narciarski, co roku rozwijający się i 
poszerzający swoją ofertę. To czołowa stacja narciarska nie tylko w Sudetach ale i w całej Polsce!Czarna Góra oferuje nowoczesne 
wyciągi - 3 wyciągi krzesełkowe (4- i 2-osobowe), dwa z nich mają długość ponad 1000 m, czynne przez cały rok oraz 8 wyciągów 
talerzykowych. Dostępna jest tutaj również karuzela narciarska. Amatorzy białego szaleństwa mają tu do dyspozycji system 



nartostrad o łącznej długości około 10 km. Trasy mają różny stopień trudności, od wysokiego, poprzez średni do łatwych. System 
autostrad, pól narciarskich oraz dróg łączących tworzy nowoczesny kompleks zimowy zadowalający każdego narciarza. Część tras 
jest sztucznie dośnieżana oraz oświetlona. Dodatkowo dostępna jest trasa narciarstwa biegowego i śladowego w kierunku schroniska 
na Hali pod Śnieżnikiem. 

 

  Trójmorski Wierch 

Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.) leży w masywie Śnieżnika w Sudetach, między Puchaczem a Jasieniem. Nazwa szczytu pochodzi 
od trzech zlewisk morskich mających początek na tej górze - Morza Czarnego, do którego, za pośrednictwem modrego Dunaju, dążą 
wody rzeki Morawy, Morza Północnego, do którego przez Orlicę i Łabę spływa Cicha Orlica oraz Morza Bałtyckiego, gdzie dopłynie 
kropla rzucona do Nysy Kłodzkiej, lewobrzeżnego dopływu Odry.Obecnie na szczycie Trójmorskiego Wierchu stoi wieża widokowa 
wysoka na 25 m, a na zboczach występują gołoborza. Przez szczyt prowadzi szlak zielony graniczny. 



  Igliczna 

Igliczna (845 m n.p.m.) to stożkowata góra w Masywie Śnieżnika, leżąca na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na 
północ od Międzygórza, niedaleko Czarnej Góry. Pod szczytem Iglicznej znajduje się Schronisko Na Iglicznej i popularne sanktuarium 
MB Śnieżnej - późnobarokowy kościółek pątniczy wzniesiony w latach 1781-82.Spod kościoła na szczyt wiedzie droga krzyżowa. 
Prowadzą tu również szlaki turystyczne MasywuŚnieżnika, w tym czerwony Główny Szlak Sudecki. Igliczna jest doskonałym punktem 
widokowym na część Kotliny Kłodzkiej i otaczające ją pasma górskie. 

  Wapiennik w Starej Morawie 

Ciekawy stary Wapiennik o podstawie sześciokąta można zwiedzać w Starej Morawie, niedaleko Stronia Śląskiego.Wapiennik 
Łaskawy Kamień w Starej Morawie można zwiedzać odpłatnie z przewodnikiem, znajduje się na prywatnej posesji, tuż obok domu 
mieszkalnego. W wapienniku mieści się mini – muzeum dawnych sprzętów oraz pracownia drukarska, gdzie wszystko drukowane i 
oprawiane jest za pomocą starych maszyn drukarskich, zecerskich i introligatorskich. Można tu obejrzeć dawny proces drukarski, 
począwszy od układania ruchomych czcionek. Co ciekawe, bilety dla zwiedzających są drukowane na papierze czerpanym, właśnie w 
pracowni mieszczącej się na najniższym poziomie wapiennika!Przewodnik, a zarazem właściciel opowiada jak wapiennik 
odbudowywał, w jak tragicznym stanie był ten dawny, zabytkowy piec wapienny.  



  Ogród Japoński w Starej Morawie 

W Starej Morawie, niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku, niedalekokąpieliska w Starej Morawie, przy drodze do Jaskini 
Niedźwiedziejw Kletnie można zwiedzać piękny, wręcz wzorcowy Ogród Japoński.Ogród prowadzi pasjonat, który przez lata urządzał 
go od podstaw, nie korzystając przy tym z pomocy profesjonalistów zajmujących się architekturą terenów zielonych. Rośliny, 
miniaturowe budowle, wszystko wygląda tu jakby przeniesione rodem z Japoni.Naturalnie pofałdowany teren niewątpliwie nadaje 
charakter całości i dodaje temu miejscy uroku. Sporo roślin rośnie tu w miniaturach, typu bonzai. Jest też sporo napisów, których litery 
nie są do odszyfrowania bez znajomości języka japońskiego. Ogród jest zadbany, piękny, egzotyczny i pięknie zaaranżowany. Taka 
oaza zieleni, z krajem kwitnącej wiśni w tle.Już z drogi widać pewne elementy tego niezwykłego, czarodziejskiego ogrodu. 


