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Jelenia Góra to pierwsze większe miasto 
za czeską granicą, jadąc od strony 
Harrachova. Miasto łączy w sobie urok 
zabytkowego historycznego centrum, 
uzdrowiska termalnego oraz celu wycieczek, 
skąd wszystkie drogi prowadzą w góry. 

84 306 

Wrocław – 110 km 

Karkonoska 
Informacja Turystyczna 
plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra 
Tel.: +48 601 507 885 

cz.jeleniagora.pl 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Zdecydowanie warta zobaczenia jest miejska 
zabudowa, pochodząca z różnych epok 
historycznych, z placem Ratuszowym i jego 
okolicą. Najstarszym zabytkiem sakralnym 
jest gotycka Bazylika pw. św. Erazma 
i Pankracego 1 (Plac Kościelny) z XIV wieku 
z wysoką na 51 m wieżą kościelną. Wyjątkowy 
jest również barokowy poewangelicki Kościół 
pw. Krzyża Świętego 2 , jeden z sześciu 
śląskich Kościołów Łaski, w którym ambona 
została wykonana z jednej bryły kamienia. Warto 
wspomnieć też o miejskim deptaku na ulicach 
Konopnickiej i 1 Maja. Na skrzyżowaniu tych 
dwóch ulic znajdziecie kaplicę pw. św. Anny 3 
w średniowiecznej umocnionej Baszcie  
Wojanowskiej zwanej Basteją. Miasto otaczają 
pozostałości murów obronnych XIV XV 
wieku. W uzdrowiskowej części miasta znajduje 
się także kompleks basenów termalnych 
Termy Cieplickie (→ s. 62). 
 

Czy wiecie, że…?   W Willi 
Wiesenstein, w pobliskim Jagniąt- 
kowie, znajdziecie Muzeum Gerharta 
Hauptmanna, 4 laureata literackiej 
Nagrody Nobla. 
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Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

Zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego można rozpocząć 
we wnętrzach karkonoskiej chaty zrębowej z oryginalnym 
wyposażeniem z przełomu XIX i XX wieku. Odwiedzicie 
również średniowieczny dom mieszczański z prezentacją 
stylu życia tutejszych mieszkańców z XVII i XVIII wieku. 
Ekspozycja oferuje także największą w Polsce kolekcję 
szkła artystycznego. Z ekspozycji poznacie też ciekawostki 
o historii miasta i całego Dolnego Śląska. W zbiorach 
muzeum są też historyczne nagrania (np. z czasów II wojny 
światowej), mapy oraz prawdziwie historie i biografie 
znanych mieszkańców miasta. Większość ekspozycji jest 
dostępna także w języku czeskim. 

www.muzeumkarkonoskie.pl 
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Karpacz – 18 km od Jeleniej Góry
Na terenie dzisiejszego miasta Karpacz 
w XII wieku stała osada poszukiwaczy złota. 
Największa miejscowa atrakcja – Kościół 
Wang – norweski drewniany kościółek 
okryty runami wikingówi (→ s. 53). 
W  Karpaczu stanął w czasach panowania 
króla Prus Fryderyka Wilhelma IV.

 www.karkonoskietajemnice.pl

www.szklarskaporeba.pl www.muzeumsportu.org

lwowekslaski.pl

www.karpacz.pl

Przemieszczając się na południe od Jeleniej Góry, możecie wybrać się do  Karpacza , gdzie znajdziecie unikatowy kościółek i multimedialną ekspozycję 
dotyczącą karkonoskich tajemnic i opowieści. Popularnym miejscem wycieczek są również ruiny zamku  Chojnik  z wieżą widokową. Miłośników (nie tylko) 
sportów zimowych skuszą kurorty  w Karpaczu i  Jakuszycach (Polana Jakuszcyka)  w Szklarskiej Porębie.  

Karkonoskie Tajemnice 
w Karpaczu
Karkonoskie Tajemnice zaprowadzą Was 
do mistycznego świata. Staniecie twarzą 
w twarz z Duchem Gór i poznacie legendy 
i opowieści, które powstały na terenie 
Karkonoszy. Spotkacie nadzwyczajnego 
laboranta, szklarza, Walonów i straszliwą 
Mandragorę. Multimedialne i interaktywne 
podziemia królestwa umożliwią włączenie się 
w życie dawnych mieszkańców Karkonoszy.

Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu
Prezentuje eksponaty i dokumenty 
dotyczące rozwoju sportu, turystyki 
i ochrony przyrody w Karkonoszach.

Szklarska Poręba – 21 km od Jeleniej Góry
Popularny ośrodek turystyczny znajdujący się na granicy Karkonoszy i Gór Izerskich 
na wysokości 400-886 m n.p.m. Szklarska Poręba jest największym i najstarszym 
ośrodkiem sportów zimowych na Dolnym Śląsku. Miejscowe warunki klimatyczne 
porównywane są do tych w Alpach na wysokościach około 1 200 m. Szczyt 
Szrenica jest centrum jazdy na nartach, na którym znajduje się 5 tras narciarskich 
o łącznej długości około 20 km i o różnych stopniach trudności (z czego 9 km jest 
wyposażonych w system sztucznego naśnieżania). W lecie możecie tu przyjechać 
na piesze wędrówki po okolicznych szlakach turystycznych.

Niedaleko od Jeleniej Góry 
możecie odwiedzić ta-
jemniczy zamek Czocha 
(→  s.  39) lub historyczne 
miasto Lwówek Śląski.

Lwówek Śląski
– 37 km od Jeleniej Góry
Historyczne miasto położone 
na średniowiecznym szlaku 
handlowym Via Regia z tradycją 
miejscowego warzenia piwa już 
od 1209 roku.

 Czy wiecie, że…?  Miejską dziel-
nicę Marysin założyli w 1578 roku czescy 
protestanci, po bitwie na Białej Górze 
w  1620 dołączyła do nich kolejna grupa 
niekatolików. 

 POLECAMY!   Warta zobaczenia jest oferująca zwiedzanie Huta Szkła 
Kryształowego „Julia“ (Piechowice) z 1866 roku. 

Polana Jakuszycka (Jakuszyce)  1 

– 36 km od Jeleniej Góry
Tutejsze słynne narciarskie trasy biegowe o  łącznej 
długości około 100 km zadowolą zarówno 
profesjonalistów jak i amatorskich miłośników 
biegówek (najwyżej położone trasy znajdują się 
na  wysokości prawie 1000  m n.p.m.). Po zakończeniu 
sezonu zimowego tutejsze trasy służą rowerzystom.

•	 Skały wspinaczkowe
 – Sokoliki  2 
•	 	Karkonoski Park Narodowy
 – Śnieżka  3 
•	  Wodospady w polskich Karkonoszach
  – wodospad Kamieńczyka  4  (najwyższy wodo-

spad w polskich Sudetach), wodospad Szklarki  5 , 
wodospad Podgórnej

www.jakuszyce.info.pl smakidolnegoslaska.pl

Szwajcaria Lwówecka, 
Lwówek Śląski
Ciekawe formacje skalne z malowniczymi 
labiryntami i skalnymi wieżami, powstałymi 
na skutek intensywnego wietrzenia skalnego, 
osiągające wysokość 30 metrów.

 POLECAMY!   Szlak kulinarny – „Smaki 
Dolnego Śląska“ 

LUTY–MARZEC
Międzynarodowy Zjazd Saniami 
Rogatymi, Kowary
Bieg Piastów, Jakuszyce

CZERWIEC
Jeleniogórski Jarmark Staroci
i Osobliwości
Twierdza Smaków – Festiwal 
Kuchni Historycznej na Zamku 
Czocha
Turniej Rycerski o Złoty Bełt 
Zamku Chojnik
Festiwal Smaków Liczyrzepy

LIPIEC

Lwóweckie Lato Agatowe

WRZESIEŃ
Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką” 
w Jeleniej Górze

WYDARZENIA CYKLICZNE
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