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Przykładowy harmonogram 7-dniowego pobytu  

-ułożony przez naszego gościa Panią Elę i zrealizowany w maju 2014 przez jej grupę przyjaciół. 
 

I-wszy dzień . przyjazd na miejsce do Jugowic   
 
II dzień Adrspach - Skalne Miasto 

III dzień . Nowa Ruda +Srebrna Góra  

IV dzień . Zamek Książ, Szczawno - uzdrowisko 

V dzień  , tama w Zagórzu, wycieczka w góry-Wielka Sowa 

VI dzień -  zamek Grodno  i WŁODARZ-  

VII dzień –wyjazd z Gospody w Starym Młynie  a po drodze może Świdnica z jej atrakcjami  

  Arboretum w Wojsławicach polecamy szczególnie w miesiącach maj-czerwiec ( ok 2-3h) (teren 
można opuścić do godz. 20.00 przez furtę-kołowrót)  
W cenie biletu: bezpłatny parking, WC, Wi-Fi, kiermasze, cykliczne wystawy �• Bilet normalny  15 zł, • 
Bilet ulgowy 5 zł 
– uczniowie (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) – studenci – emeryci – pracownicy Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 

LUB nieco lżej  
– wariant I  

 

Miejsce  Bilety normalne Bilety ulgowe czas 

Podziemne miasto Osówka/ 
Głuszyca drezyny  

20 
15 

14 
15 

1,5 h 
1,5 h 

zamek Grodno + sztolnie walimskie 18 14 1,5 + 

Zamek Książ+ festiwal kwiatów+ Szczawno - 
uzdrowisko 

30 22 3 h 

Razem  83 65  

 
 

– wariant II 
 

Miejsce  Bilety normalne Bilety ulgowe czas 

Podziemne miasto Olbrzym- Włodarz/ zapora/ 
zamek Grodno 

20 
10 

18 
7 

3 h 
2,5 

 Nowa Ruda + 
Srebrna Góra + festyn 

15 
15 

12 
12 

1,5 
2 h 

Zamek Książ+ festiwal kwiatów+ Szczawno - 
uzdrowisko 

30 22 3 

Jugowice drezyny 15 15  

Razem  105 86  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wlodarz.pl/wp-content/uploads/2013/02/w%C5%82odarz-tablica.jpg
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W weekendy oraz dni świąteczne zwiedzanie w godzinach: od 10.00 do 16.00, o każdej pełnej godzinie.  
ZAPRASZAMY 
GPS N: 50° 42′ 5″  E: 16° 25′ 11″ 
Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym” 
58-321 Jugowice, ul. Górna 71 
tel. 74 845 33 42 
tel. rezerwacja dla grup zorganizowanych: 510 144 145 
email: cmt@olbrzym.pl 
 
Cennik Biletów 
BILET NORMALNY – 20 zł. - obejmuje zwiedzanie (bez kolejki podziemnej) części naziemnych przed wejściami do 
sztolni, zwiedzanie dolnego poziomu obiektu, udostępnionej części górnego poziomu,  zwiedzanie łodziami zalanych 
części obiektu,  kino z projekcją filmu „Włodarz”. 
BILET ULGOWY -18 zł. – do biletu ulgowego uprawnieni są: grupy zorganizowane powyżej 20 osób dzieci i młodzież 
szkolna w wieku od 3 do 18 lat warunek – ważna legitymacja ze zdjęciem lub inny dokument jednoznacznie 
dokumentujący wiek dziecka), Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia „RIESE”. 
BILET PAKIETOWY – 26 zł. – obejmuje zwiedzanie Kompleksu Włodarz oraz nowo otwartego Muzeum Techniki 
Militarnej Molke S III w Ludwikowicach Kłodzkich powstałego na terenie po byłej fabryce amunicji Nobel Dynamit 
AG, oraz Kopalni Wacław. 
WEJŚCIA BEZPŁATNE - do wejścia bezpłatnego uprawnieni są: licencjonowani przewodnicy, kierowcy autokarów 
przewożący wycieczki, opiekunowie grup zorganizowanych nie więcej jak 1 opiekun  na 20 osobową grupę, (wyjątek 
stanowią grupy osób niepełnosprawnych i dzieci do lat 10, wymaga to wcześniejszego zgłoszenia przy rezerwacji i 
zgody Kierownika obiektu),kombatanci wojenni, instruktorzy i starsi instruktorzy Ratownictwa Kataklizmowego oraz 
 członkowie honorowi Stowarzyszenia „RIESE”. 
 
Muzeum Sztolni Walimskich - miejscowośd Rzeczka 

Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem 
prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese" ("Olbrzym"). Budowa nie została nigdy ukooczona, a jej 
pozostałością jest szereg podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich 
przeznaczenia. Niezwykłośd tych obiektów od lat przyciąga w rejon Dolnego Śląska rzesze badaczy i poszukiwaczy 
przygód. Przez dziesięciolecia możliwośd podziwiania ogromu pracy, jaką włożono w drążenie kilometrów tuneli w 
litej skale kosztem tysięcy istnieo ludzkich była dostępna tylko nielicznym śmiałkom. Dziś jednak udało nam się 
stworzyd możliwości, aby i Paostwo mogli w sposób bezpieczny poznad chod częśd projektu "Riese".  

Zapraszamy Paostwa do zwiedzenia jednego z najciekawszych i najbardziej tajemniczego obiektu militarnego 
na terenie Gór Sowich - kompleksu Rzeczka. 
Muzeum jest czynne codziennie: 

 w miesiącach od maja do września:  
od poniedziałku do piątku od 900 do 1800, ostatnie wejście o 1700 
w soboty, niedziele i święta od 900 do 1900, ostatnie wejście o 1800  

 w miesiącach od października do kwietnia:  
od poniedziałku do piątku od 900 do 1700, ostatnie wejście o 1600 
w soboty, niedziele i święta od 900 do 1800, ostatnie wejście o 1700. 

Muzeum jest nieczynne w Niedzielę Wielkanocną, 1 XI i 25 XII. 
Ceny biletów:   Normalny 13 zł   Ulgowy 10 zł 
  Nocny 15 zł (grupy powyżej 20 osób, zamawiad 2 dni wcześniej) 
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwośd rezerwacji telefonicznej:   0748457300 
UWAGA!!! 
Wejście tylko z przewodnikiem. 
Z uwagi na niską temperaturę (5-7oC) i dużą wilgotnośd wewnątrz obiektu zaleca się zabranie ciepłej odzieży. Czas 
zwiedzania ok. 45 min. 
 
Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie”. 
28 km, 40 min do Jugowic 
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Wizytę w Podziemnej Trasie Turystycznej Kopalni Węgla rozpoczynamy od budynku Muzeum, gdzie w 4 
salach wystawowych zgromadzono eksponaty ze wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego.  
Do zwiedzania udostępniona jest także oryginalna dyspozytornia, stanowiąca niegdyś centrum kierowania kopalnią.  
W nadziemnym kompleksie górniczym można także zobaczyd unikalne na skalę światową, piece i wieże szybowe. 

Turystom oferuje się również 1,5-godzinną wycieczkę do podziemnych wyrobisk. Wyposażeni w górnicze 
hełmy i akumulatorowe lampy górnicze możemy wejśd do podziemnych wyrobisk górniczych o długości ponad 700 
m.  
W podziemnej Trasie Turystycznej Kopalni Węgla zlokalizowanej na byłym polu górniczym Piast dawnej kopalni 
Nowa Ruda przewodnicy zaprezentują nam sposoby zabezpieczania chodników i objaśniają stosowane niegdyś 
metody pracy górników. 

Można tu też zobaczyd dawne maszyny górnicze i wagoniki podziemnej kolejki, służące niegdyś do 
przewożenia ludzi i transportu węgla. Dziś mogą z niej skorzystad zwiedzający kopalnię turyści.  
Skomplikowanym labiryntem chodników dojdziemy w koocu do szybu, którym przed laty górnicy byli zwożeni do 
pracy na kolejnych, głębszych poziomach kopalni. Dziś szyb ten jest całkowicie zasypany, ale sceneria wejścia do 
windy wygląda bardzo realistycznie. W kopalni można wszystkiego dotknąd, przesunąd czy podnieśd, aby sprawdzid, 
jak ciężki był górniczy trud. 

Szczególną atrakcją są skamieniałe pnie drzew sprzed ponad 250 mln lat. Można je zobaczyd nie tylko 
wyeksponowane przed wejściem do sztolni, ale także w naturalnej pozycji w dwóch miejscach na ścianach 
podziemnych chodników.  
Ciekawostką i wielką atrakcją kopalni jest duch – skarbnik, strzegący tajemnic kopalni. Do dziś mieszka on w sztolni i 
straszy przybyłych turystów.  
Z większych urządzeo pracujących na ścianach zachował się kombajn węglowy i wrębiarka.  
Szyb Piast II – główny szyb kopalni, zagłębiony był do poziomu VII, czyli znajduje się 700 m pod ziemią. Posiadał on 
dwie 4-piętrowe klatki zjazdowe. Winda przewoziła ludzi z prędkością 8 m/s, urobek natomiast z prędkością 16 m/s.  
Będąc w południowej części Gór Sowich, czy też w Kotlinie Kłodzkiej, nie sposób pominąd na swych turystycznych 
ścieżkach tego wyjątkowego i zachowanego z wielkim pietyzmem obiektu. Szczególnie, że obecna w kopalni 
podziemna kolejka, jest pierwszą tego typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie.  
W okresie Jesienno-zimowym czyli od 1 września do 31 marca Muzeum i Podziemna Trasa Turystyczna czynne są od 
godziny 9.00 do 16.00.  
Wejścia do podziemi odbywają się regularnie co 30 minut. 
Czas zwiedzania to ok. 70 minut. Ostatnie wejście jest o 15.30. 
Ceny biletów: 15 zł – normalny 12 zł - ulgowy (dzieci od lat 4, uczniowie, studenci, renciści, emeryci)  
W cenie biletu: 
• zwiedzanie sal wystawowych 
• zwiedzanie wyrobisk górniczych (stała temp. 8 stopni C) 
• przejazd pierwszą w Polsce koleją podziemną 
• opieka przewodnika 
Obozowa 4, Nowa Ruda Dolnośląskie 57-401 Polska 74 872 79 11 , 74 872 79 11  
 
Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka 
Trasa historyczna  
Zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka z przewodnikiem. Turyści dowiadują się o powstawaniu obiektu, 
zdarzeniach na frontach II wojny światowej, o budowie kompleksów w Górach Sowich. Poznają losy ludzi pracujących 
przy projekcie Riese, oraz wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem. Zwiedzając 
trasę historyczną zobaczysz: sposoby drążenia podziemi - różne etapy budowy wartownie zdjęcia budowli 
zewnętrznych eksponaty/uzbrojenie, wyposażenie halę z oryginalnymi szalunkami z roku 1944- betonowe chodniki- 
rozwiązania techniczne obiektu- scenografie z filmów nagrywanych w podziemiach. Trasa dla wszystkich uczestników 
zwiedzania, bez większych ograniczeo.  
Czas zwiedzania ok. 1 godz.  
Trasa ekstremalna  
Zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka z przewodnikiem. Trasa historyczna plus dodatkowo przepływ łodzią 
desantową, pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów: za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą 
/nie ma innej możliwości. Preferencje dla ludzi sprawnych.  
Czas zwiedzania ok.1,5 godz. 
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Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości 
Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica. Prace rozpoczęto tutaj w połowie 1943r. 
Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betonowych korytarzy, umocnieo i hal. Cel prac był 
utrzymywany w tajemnicy. Zdaniem jednych miała to byd tajna kwatera Adolfa Hitlera. Inni twierdzą, że budowano 
hale dla podziemnych fabryk zbrojeniowych do produkcji tajnej broni. Do pracy wykorzystywano robotników oraz 
więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 

Częśd naziemna kompleksu Osówka stanowi zewnętrzną infrastrukturę podziemnego obiektu. Stopieo 
zaawansowania przeprowadzonych tu robót stawia te budowle na pierwszym miejscu pod względem najbardziej 
wykooczonych naziemnych obiektów przedsięwzięcia "Riese" (niem. olbrzym) w Górach Sowich. 

Tajemnicze Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka jest udostępnione zwiedzającym przez cały rok 
od poniedziałku do niedzieli oprócz dni: 

- pierwszy dzieo Wielkanocy 
- Święto Zmarłych (1.XI) 
- Boże Narodzenie (25.XII) 
PODZIEMIA CZYNNE SĄ: kwiecieo- październik 10-1 listopad- marzec 10-16 

 
I TRASA - HISTORYCZNA 
Wejścia: 
kwiecieo: 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
maj-wrzesieo 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, (18:00 - GRUPY POWYŻEJ 10 OSÓB) 
październik 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
listopad- marzec 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Ceny: 
Bilet normalny - 14zł Bilet ulgowy - 12zł (emeryci, renciści, młodzież szkolna i akademicka) Bilet grupowy - 11zł (dla 
grup zorganizowanych powyżej 25 osób). 
 
II TRASA - ODKRYWANIE PODZIEMNEGO MIASTA - EKSTREMALNA WYPRAWA DO PRZESZŁOŚCI 
 
Bilet 20 zł,  wejścia 10.15; 12.15; 14.15; 16.15          Obowiązkowa rezerwacja 
Adres: Ul. Świerkowa 29 d, Sierpnica, 58-340 Głuszyca, biuro@osowka.pl tel. 74 84 56 220, 
 
Zamek Grodno 
czynne codziennie: 
w miesiącach od maja do września: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00,  ostatnie wejście o 17:00 w soboty, 
niedziele i święta od 9:00 do 19:00,  ostatnie wejście o 18:00 
w miesiącach od października do kwietnia: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00,  ostatnie wejście o 16:00 w 
soboty, niedziele i święta od 9:00 do 18:00,  ostatnie wejście o 17:00. 
Muzeum jest nieczynne w Niedzielę Wielkanocną, 1 XI, 24 XII oraz 25 XII. 
Ceny biletów: Normalny - 10,00 zł  Ulgowy - 7,00 zł 
Bilety łączone Zamek Grodno + Sztolnie Walimskie:  Normalny- 18,00 zł  Ulgowy- 14,00 zł 
Do zamku prowadzą znakowane szlaki turystyczne:  
Niebieski - E-3 - Atlantyk - Morze Czarne 
Zielony - Szlak Zamków Piastowskich 
Żółty - st. PKP Wałbrzych Główny - st. PKP Świdnica Miasto 

Zamek Grodno wybudowany jest na szczycie wzgórza Choina (ok. 450 m n.p.m.) w północnej części Gór 
Sowich i wznosi się nad doliną Bystrzycy Świdnickiej (zwanej kiedyś Śląską Doliną). Jest on jednym z najbardziej 
malowniczo położonych zamków na Śląsku. Na wzgórzu znajduje się rezerwat krajobrazowy "Góra Choina" (pow. 
19,13 ha) Dzieje zamku Grodno sięgają zamierzchłych czasów. Jedna z legend podaje, że już w 800 r pewien angielski 
(!?) rycerz założył w tym miejscu czworoboczną strażnicę. Dalszą rozbudową miał się zająd książę Bolesław Wysoki, 
syn Władysława Wygnaoca lub księcia Bolka I Surowego. Informacje te nie są poparte żadnymi dokumentami, nadają 
tylko zamkowi pewnej tajemniczości. Pierwszy zachowany dokument świadczący o istnieniu zamku pochodzi z 1315 
r. W tym czasie podobnie jak niemal cała południowa częśd Dolnego śląska zamek stanowił własnośd utworzonego w 
1290 r. księstwa świdnicko - jaworskiego. Za panowania Bolka II w I połowie XIV w. został rozbudowany zamek górny, 
który składał się z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, 
drewnianych zabudowao gospodarczych oraz dużego dziedzioca. Wszystko otoczone było murem obronnym. W 1392 
wraz z całym księstwem świdnickim Grodno dostało się pod bezpośrednią zwierzchnośd Korony Czeskiej. Zamek 

mailto:biuro@osowka.pl
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podobnie jak i inne zamki księstwa stały się wprost własnością dworu królewskiego i mogły byd oddawane 
(przekazywane) na różnorodnych prawach feudałom dworskim. 
Zamek: 
Tel. 074 845 33 60 
E-mail: zamek@grodnozamek.pl 
 
Zapora na jeziorze Bystrzyckim, Zapora w Lubachowie 
       Zapora na jeziorze Bystrzyckim (zwanym również Lubachowskim) wybudowana na ówczesnych terenach 
niemieckich w latach 1911 - 1917 z gnejsowych bloków kamiennych. Miała za zadanie zapobieganie powodzi na 
terenach znajdujących się poniżej. Jej wymiary to: 44 m. wysokości, 230,5 m. długości, szerokośd u podstawy to 29 
m. a u góry 3,5 m. Powierzchnia jeziora powstałego na skutek wybudowania tamy znajduje się na wysokości 350 m. 
n. p. m. i ma powierzchnię 51 ha i pojemnośd 8 mln sześd. wody. 
Obiekt w Lubachowie posiada wiele oryginalnych, pochodzących z lat dwudziestych ubiegłego wieku elementów 
wyposażenia technicznego i detali architektonicznych. Poniżej zapory wybudowano elektrownię o mocy 1,2 MW 
zasilaną wodą ze zbiornika dostarczaną podziemną rurą o średnicy 180 cm. 
Jezioro Lubachowskie, od rzeki na której powstało zwane też Bystrzyckim, znajduje się w przełomie Bystrzycy 
przez Góry Sowie, niedaleko Świdnicy. 
Mija właśnie sto lat od rozpoczęcia budowy zapory, która przegrodziła tę rzekę. Teraz jezioro, pełniąc 
funkcję zbiornika retencyjnego, jest dużą atrakcją turystyczną regionu. Zbiornik, wybudowano w latach 1911-14 aby 
zapobiec powodziom, które nawiedzały ten rejon Dolnego Śląska od wieków, a najstraszniejsza miała miejsce w 
1887 roku.  Powstał w miejscu, gdzie znajdowała się wieś Schlesierthal, u podnóża góry Choina, na której znajdują się 
ruiny zamku Grodno. 
Z zapory na jezioro 
Zapora, zbudowana w całości z kamienia, ma wysokośd 44 m, jej szerokośd u podstawy – tego nie widad – to około 30 
metrów, a w koronie 3,5 m i jest długa na 220 m. Po tamie można spacerowad – widoki są naprawdę piękne, a 
spojrzenie w dół robi wrażenie. Zbiornik ma około trzech kilometrów długości, jego szerokośd nie przekracza 480 m 
(średnio około 300 m). Zajmuje powierzchnie 51 ha. Brzegi ma strome, zalesione, linia brzegowa jest pełna cypli i 
zatoczek. Wycieczka dookoła zbiornika zajmuje około trzech godzin (12 km), ale warto, bo atrakcję po drodze 
stanowią malownicze skałki o fantazyjnych kształtach. Brzegi jeziora spinał do niedawna most wiszący, przez który 
można się było przeprawid na drugi brzeg. Ostatnio jednak przestał byd bezpieczny, zamknięto więc go, nie wiem, czy 
nie rozebrano. 
Elektrownia i małe muzeum 
Zbiornik wodny został zbudowany jako retencyjny, ale w latach dwudziestych zdecydowano wykorzystad go także do 
produkcji prądu. Elektrownia wodna nie znajduje się jednak pod tamą, ale prawie kilometr niżej, w Lubachowie. 
Woda do niej dostarczana jest ogromnymi podziemnymi rurami. Elektrownia nadal działa i można ją zwiedzad. Wiele 
elementów jej wyposażenia pochodzi z czasów budowy, maja zatem już blisko sto lat. W budynku znajduje się małe 
muzeum opowiadające o historii produkcji prądu. 
Warto wiedzied 
* Nieopodal znajdują się podziemne wyrobiska kompleksu Riese – tajemniczych budowli powstałych w trakcie II 
wojny światowej.* Najładniejszy widok na jezioro rozciąga się z wieży zamku Grodno.  Woda w jeziorze przez lata 
była brudna, ale po zbudowaniu oczyszczalni ścieków w pobliskich Jugowicach jest lepiej. Brzegi okupują wędkarze. 
Jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. 
 
Arboretum w Wojsławicach 
 
45 km, 1h od Jugowic (może byd na niedzielę w drodze powrotnej) 
Wojsławice 2, 58–230 Niemcza, tel. +48 71 322 59 57, e-mail: arboretum@biol.uni.wroc.pl 
Arboretum czynne codziennie od 27 kwietnia do 5 października (także w święta) 
Godziny otwarcia: 9.00–18.00 (teren można opuścid do godz. 20.00 przez furtę-kołowrót) 
Dłużej czynne: w maju i czerwcu w soboty, niedziele i święta godz. 8.00–20.00 
CENNIK¹: 
¹ W cenie biletu: bezpłatny parking, WC, Wi-Fi, kiermasze, cykliczne wystawy 
””oraz prowadzone w tych dniach tematyczne wykłady z oprowadzaniem 
�• Bilet normalny  15 zł 
�• Bilet ulgowy (za okazaniem stosownych dokumentów)            5 zł 
– uczniowie (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) – studenci – emeryci – pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego 
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 • Okolicznościowe sesje zdjęciowe²                                    200 zł 
Wynajęcie wigwamu z ogniskiem tylko po telefonicznym zgłoszeniu: tel. 696 137 984 
WSTĘP WOLNY (za okazaniem stosownych dokumentów): 
 
Twierdza Srebrna Góra 
35 km, 50 min od Jugowic 
 

 
Weekend majowy na Twierdzy, "Poszukiwanie Skarbów" 
Od Sobota 03 maj 2014 Do Niedziela 04 maj 2014 
Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, 74 818 00 99, info@forty.pl  
 
Wejście na Wielką Sowę 
Miejscowośd Rzeczka (przełęcz Sokoła), 11 km od Jugowic, 16 min (np. po zwiedzaniu sztolni walimskich) 
Szlak czerwony czas wejścia 1h 2,7 km, przejście przez schroniska: Orzeł i Sowa 
Na szczycie wieża widokowa betonowa 

mailto:info@forty.pl
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 Drezyny Jugowice Sowiogórskia Kolej Drezynowa  
Sowiogórskie Bractwo Kolejowe Jugowice 
 
trasy: kilometrów 24 km;  Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój 
 
drezyny ręczne: sztuk/miejsc 1/6  drezyny motorowe: sztuk/miejsc 5/15 + WM10  wycieczki turystyczne wycieczki 
hobbystyczne (gospodarcze) przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego  
tel. +48 606 688 369 GG918909 
www.drezyny.org 

Proponujemy Paostwu nową ofertą zwiedzania Zamku Książ: 

 

 

 

I TRASA "KSIĄŻ BAROKOWY" 

Zwiedzanie z przewodnikiem tylko dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) po wcześniejszej awizacji. 

Jest to podstawowa trasa turystyczna, podczas której turysta poznaje historię zamku i jego mieszkaoców. Trasa z 
przewodnikiem prowadzi przez salony barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę Maksymiliana, Salon Biały, 
Salon Chioski, Salon Gier oraz Salon Barokowy. Ostatnim punktem zwiedzania z przewodnikiem jest „Skałka 
Szczęścia”, skąd schodząc do Karczmy Rycerskiej można udad się w sezonie letnim bezpośrednio na tarasy. 

Czas zwiedzania: ok. 30 min. 

II. TRASA "OD PIASTÓW DO TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ" 

Zwiedzanie z przewodnikiem dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych (powyżej 15 osób). 

Jest to trasa turystyczna, która rozpoczyna się podobnie jak trasa „Książ barokowy”. Następnie turyści poznają 
najstarsze pomieszczenia zamkowe przebudowane podczas II wojny światowej w ramach realizowanego w zamku 
tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). W dalszej części trasa prowadzi 
przez sale zamkowe tj.: Hol Myśliwski, Kompleks Sali Balowej, Salę Konrada z Czarnym Dziedziocem. Elementem 
zwiedzania zamku może byd również wystawa „Sekrety z zamkowej szuflady”.  Dodatkowo turyści z poziomu tarasów 
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wchodzą do tunelu z okresu II wojny światowej, na poziomie 15 m pod zamkiem. Dla zwiedzających udostępniona 
jest częśd tunelu o długości 96 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 2,5 m, kooczącego się niedokooczoną klatką 
schodową. 

Od 08.01.2014 r. w ramach tej trasy udostępnione do zwiedzania zostało również nowo otwarte III piętro Zamku 
Książ. 

Czas zwiedzania: ok. 90 min. 

Turyści po zakooczonej trasie będą mogli zostad na tarasach w sezonie letnim bądź wrócid z przewodnikiem na 
zamek, aby dalej zwiedzad zamek i tarasy indywidualnie. 

III. TRASA SZLAKIEM DAISY  – zamek, tarasy, park 

Zwiedzanie z przewodnikiem tylko dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) po wcześniejszej awizacji. 

Trasa obejmuje zwiedzanie zamku, tak jak w trakcie zwiedzania trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” i 
jest poszerzona o zwiedzanie tarasów zamkowych (przejście tarasami dookoła zamku), a także o zwiedzanie parku. W 
ramach trasy parkowej grupa dochodzi zabytkową aleją lipową pod Kaplicę Grobową Hochbergów, skąd przechodzi 
na punkt widokowy, z którego podziwiad można zamek i Wąwóz Pełcznicy. Z punktu widokowego turyści wracają pod 
budynek bramny zamku. 

Czas zwiedzania: ok. 140 min. 

Istnieje możliwośd dokupienia biletów na wieżę do każdej z tras. Wejście na wieżę jest realizowane po 
zakooczonym przejściu danej trasy. 

Trasa nie jest realizowana w przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych! 

WIEŻA 
(wejście na wieżę jest realizowane po zakooczonym przejściu danej trasy wyłącznie jako dodatek do tras 
turystycznych z przewodnikiem, maksymalna ilośd osób jednorazowo na wieży - 15) 
 
Dodatkową atrakcją jest wejście na zamkową wieżę, skąd roztacza się piękna panorama na Sudety i okolicę. Przy 
dobrej przejrzystości powietrza widok sięga nawet do 100 km w linii prostej. Wieża stanowi najlepszy punkt 
widokowy w okolicy. 
TARASY 
(tarasy są częścią tras turystycznych, mogą stanowid również osobne wejście wraz z palmiarnią) 
W miesiącach od kwietnia do września zwiedzid możemy 13 zamkowych tarasów. 
ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE 
Istnieje możliwośd zwiedzenia zamku indywidualnie – bez przewodnika, posługując się tablicami wyznaczającymi 
kierunek zwiedzania. Zwiedzanie indywidualne nie obejmuje III piętra Zamku Książ oraz tunelu. 
Dodatkową atrakcją turystyczną jest zwiedzanie stajni zamkowych, powozowni i krytej ujeżdżalni- jednej z 
najpiękniejszych hal tego typu w Europie, zbudowanej w całości z drewna modrzewiowego bez użycia gwoździ. 
Oferta stajni zamkowych obejmuje także przejażdżki konne: jazdę indywidualną, jazdę w grupie, jazdę w terenie oraz 
jazdę na lonży (oferta skierowana do początkujących) oraz przejażdżki zaprzęgami konnymi: „tramwajem” (12 osób), 
bryczką „Polowiec” (4 - 5 osób), bryczką vis a vis (szczególnie polecana podczas uroczystości ślubnych), bryczką 
Victoria (4 - 5 osób) oraz zielonym brekiem (6 - 7 osób). 
Informacja i awizacja: Stado Ogierów Książ, tel. 074 840 58 67, fax.: 074 840 58 60, e- mail: biuro-
ksiaz@stadoksiaz.pl 
Bilety zakupione ONLINE są o 1 zł taosze. Oszczędź czas i nie stój w kolejce. 
Zarezerwuj bilet na:  www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl 
 
WAŻNE:  
„Bilet do palmiarni” W cenę biletu zwiedzania zamku wliczone jest zwiedzanie palmiarni. 

mailto:biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl
mailto:biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl
http://www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl/
http://www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl/
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„Ważnośd biletu” Bilety zakupione w kasie zamku i palmiarni ważne są 12 miesięcy od daty ich nabycia. Bilety 
wykorzystad można jednokrotnie w każdym z obiektów. 
„Zachowaj bilet !” Jeśli zakupili Paostwo bilet na zwiedzanie zamku lub sesję okolicznościową w zamku i palmiarni, 
proszę pamiętad o jego zachowaniu i okazaniu w kolejnej kasie. 

                   ZWIEDZANIE INDYWIDULANE BEZ PRZEWODNIKA 

Obiekty normalny ulgowy 

Zamek + tarasy, i palmiarnia  25,00 18,00 

Zamek+ tarasy+ stajnie 
zamkowe, palmiarnia 

30,00 20,00 

Tarasy*+ palmiarnia **  15,00 10,00 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH W JĘZYKU POLSKIM 

Trasa 
zwiedzania 

Zamek z  przewodnikiem w języku polskim (grupy formułowane 
są na bieżąco w godz. otwarcia zamku) + palmiarnia 

indywidualnie 

normalny ulgowy 

Od Piastów do tajemnic II 
wojny światowej (w tym III 
piętro) + palmiarnia 

  
 

30,00 

 
 

      22,00 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH  
(POWYŻEJ 15 OSÓB, PO WCZEŚNIEJSZEJ AWIZACJI) 

Trasa zwiedzania Z przewodnikiem w języku polskim Z przewodnikiem w języku 
obcym* 

normalny ulgowy normalny ulgowy 

Książ Barokowy** 
+ palmiarnia 

25,00 18,00 32,00 27,00 

Od Piastów do 
tajemnic II wojny 
światowej (w tym III 
piętro) + palmiarnia 

 
30,00 

 
22,00 

 
40,00 

 
32,00 

Szlakiem Daisy - 
zamek ( w tym III 
piętro), tarasy, park** 
+ palmiarnia 

 
 

40,00 

 
 

30,00 

 
 

50,00 

 
 

40,00 

                   BILETY DODATKOWE 
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 normalny ulgowy 

Dopłata za zwiedzanie  
z przewodnikiem 
(dla posiadaczy biletów na 
zwiedzanie indywidualne)  

 
 

5,00 

 
 
- 

Wieża zamkowa  
(tylko przy zwiedzaniu z 
przewodnikiem) 

 
 

10,00 

 
 

7,00 

SESJE OKOLICZNOŚCIOWE 

ZAMEK (do 2 h) + TARASY 
***  

+ PALMIARNIA 

ZAMEK (do 2 h) + 
TARASY *** 

TARASY *** PALMIARNIA 

 
400,00  

 
300,00 

 
150,00 

 
150,00 

Cennik obowiązujący od 08.01.2014 r. 
Podane ceny są cenami brutto w PLN. 
*  Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym (język angielski, niemiecki, rosyjski) dostępne wyłącznie po 
wcześniejszej awizacji w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez system rezerwacji ONLINE: 
www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl 
** Trasy dostępne wyłącznie po wcześniejszej awizacji w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez system rezerwacji 
ONLINE: www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl 
*** Tarasy – dostępne tylko w sezonie letnim. Rezerwacja/kontakt 
Kontakt: 
ul. Wrocławska 158  
58 - 306 Wałbrzych 
tel. (+4874) 666 33 15 
Rezerwacja grup turystycznych: 

1. tel. (+4874) 66 43 834 
2. fax. (+4874) 66 43 862 
3. e-mail: zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl 
4. info@ksiaz.walbrzych.pl 

Rezerwacja grup turystycznych działa od poniedziałku do piątku od godz. 08.30 do 15.30 
Adrspach - Skalne Miasto 
Przepiękne, unikalne Skalne Miasto. Formy skalne zbudowane z piaskowca płytowego malowniczo i wspaniale 
wyrzeźbione przez Naturę. 100 metrowe skalne ściany sprawiają często monumentalne wrażenie. Znajdziemy tutaj 
skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną roślinnością oraz górne 
jeziorko gdzie ciekawą atrakcją jest przepływ wieloosobowymi tratwami. Zalety Adrspach potrafią zachwycid nawet 
wybrednych koneserów turystyki górskiej. W sezonie panuje tu ogromy ruch turystyczny. Właściwie o każdej porze 
roku Adrspach zachwyca: jesienią barwnymi kolorami, zimą kontrastem białych czap na szczytach skał, a wiosną - 
świeżością i pięknem zieleni. 
Adrspasske i Teplicke Skaly stanowią jeden kompleks skalny i można bez problemu przejśd wśród skał z Adrspachu do 
Teplic na Metuji. 
Czynne całorocznie w godz. 08:00 - 18:00. 
Bilety wstępu:  
dorośli - 60 kc, 
dzieci (od 6 lat), młodzież, emeryci - 30 kc, 
bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) - 150 kc, 
zwierzęta (psy) - 10 kc, 
 
Rejs po skalnym jeziorku - od kwietnia do października w godz. 09:00 - 17:00 

http://www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl/
http://www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl/
mailto:zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl
mailto:info@ksiaz.walbrzych.pl
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Bilet wstępu: 30 kc 
 
Ceny Parkingu: 
Rower - 10 kc 
Motocykl - 30 kc 
Auto osobowe - 70 kc 
Karawan - 80 kc 
Autobus - 300 kc 
Minibus - Mały autokar - 150 kc 
 
Wejście na teren jednego z najpiękniejszych skalnych miast Europy znajduje się parę kilometrów na wschód od wsi 
Dolni Adrspach, na południe od szosy i linii kolejowej z Trutnova. 
Do najciekawszych formacji w skalnym mieście prowadzi okrężny, nieprawdopodobnie malowniczy (szczególnie w 
koocowej części) szlak zielony. Początkowo biegnie wygodną ścieżką wzdłuż potoku (z efektownymi pasażami 
międzyskalnymi), mijając po drodze liczne interesujące skały, jak Homole cukru (Głowa Cukru), Gotická brána 
(Gotycka Brama - dzieło ludzkich rąk), Krakonošovo sezení (Fotel Karkonosza) i Sloní trh (Słoniowy Rynek). Na koocu 
trasy szumią dwa wodospady: Malý vodopád (mały) i Velký vodopád (wielki), a nieopodal strome schodki prowadzą 
do położonego wyżej Jeziorka Adrspasskiego. 
Warto spróbowad kilkunastominutowej przejażdżki łodzią-tratwą. Co prawda widoki są przeciętne, ale obsługa 
zabawia turystów ciekawą rozmową. Z przystanku koocowego na południe do Teplickich skál odbiega szlak żółty (ok. 
2 km). Dopiero tutaj (przy powrocie do parkingu) zaczynają się prawdziwe atrakcje skalnego miasta. Droga powrotna 
biegnie to w górę, to w dół, raz po raz roztaczając przed zwiedzającymi przepiękne widoki. Jedna z mijanych po 
drodze skał to słynni Milenci (Kochankowie). 
 
 
Świdnica - atrakcje turystyczne 
Świdnica naprawdę może się podobad. Wie o tym każdy, kto zawita do miasta i zatrzyma się chod chwilę przy jego 
zabytkach. Jest czym się pochwalid – XVII- wieczny Kościół Pokoju wpisany jest na prestiżową Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO, zaś nastrojowy Rynek zdobywał już wielokrotnie nagrody za najpiękniejsze iluminacje 
nocne.  
Zwiedzając Świdnicę warto skorzystad z Trasy Książęcej Citywalk, która prowadzi przez najciekawsze zakątki naszego 
pięknego miasta. W zwiedzaniu pomoże nowoczesne wyposażenie trasy – kioski multimedialne umiejscowione w 6 
punktach trasy, tablice informacyjne z makietą miasta, audioprzewodniki do samodzielnego zwiedzania (do 
bezpłatnego wypożyczenia w Informacji Turystycznej w Rynku), a także minimapki i foldery opisujące trasę 
(wydawane bezpłatnie w Informacji Turystycznej). Spacer Trasą Książęcą pozwala samodzielnie zwiedzid to, co 
najciekawsze, poświęcając temu wybraną ilośd czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów w Świdnicy 
uruchomiono system Karnetów Turystycznych. Można je kupid w Muzeum Dawnego Kupiectwa, Kościele Pokoju, 
Muzeum Broni i Militariów oraz poprzez stronę internetową firmy Tradycja: www.tradycja.swidnica.pl. Dzięki 
Karnetowi wszystkie bilety wstępu do ww. obiektów kupujemy jednocześnie (cena Karnetu to 28 zł), dodatkowo 
możemy skorzystad z usługi przewodnika po mieście. 

Przystanek nr 1 – Rynek 
Przystanek nr 2 – Kościół Pokoju 
Przystanek nr 3 – plac Świętej Małgorzaty i ulica Franciszkaoska 
Przystanek nr 4 – ulica Grodzka 
Przystanek nr 5 - ulica Zamkowa i ulica Kotlarska 
Przystanek nr 6 – plac Katedralny 
Przystanek nr 7 – Katedra 
Przystanek nr 8 – Plac Wolności i Apteka pod Bykami 
Przystanek nr 9 – Aleja Niepodległości 
Przystanek nr 10 – Plac Grunwaldzki 
Zapraszamy do Świdnicy, bo warto tutaj przyjechad nie tylko, by podziwiad wspaniałą architekturę, ale uczestniczyd w 
wielu ciekawych wydarzeniach: w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Rynku świdnickim spotykają się miłośnicy 
antyków na Giełdzie Staroci. Na początku maja zjeżdżają do Świdnicy osobistości świata kina, by uczestniczyd w 
Festiwalu Reżyserii Filmowej. Miłośnicy historii mogą podziwiad rekonstrukcje historycznych bitew, które miały 
miejsce na terenie dzisiejszego miasta – Flesza Nowomłyoska zamienia się na początku czerwca w pole bitwy, by 

http://www.tradycja.swidnica.pl/
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zachwycid inscenizacją historycznych walk. Ponadto, zapraszamy na Festiwal Teatru Otwartego na Rynku, Festiwal 
Bachowski, który w większości odbywa się we wnętrzach Kościoła Pokoju, koniecznie trzeba posłuchad światowych 
gwiazd jazzu podczas Świdnickich Nocy Jazzowych.  
Zapraszamy także do odwiedzenia stron internetowych www.um.swidnica.pl 

  
Twierdza Kłodzko 
 
W 1960 roku Twierdza została oficjalnie uznana za zabytek i udostępniona turystom. Częśd fortyfikacji 
udostępnionej do zwiedzania to zaledwie 10% obiektu. W towarzystwie przewodnika ubranego w historyczny 
mundur turyści mają szansę zdobyd ostateczny punkt obrony twierdzy czyli donjon. 
Z bastionów górujących nad Kłodzkiem podziwiad panoramę miasta oraz gór otaczających Ziemię Kłodzką będącą 
Turystycznym Hrabstwem Sudetów. Śmiałkowie pod czujnym okiem pruskiego żołnierza będą mieli okazję przejśd 
błyskawiczne przeszkolenia artyleryjskie przy jednaj z naszych armat. Najodważniejszych (i tych mniej odważnych 
również) zapraszamy do naszych podziemi zwanych popularnie labiryntami. Tam czeka na Paostwa do przejścia 
blisko kilometr z ponad czterdziesto kilometrowej sieci podziemnych chodników minerskich rozciągających się pod 
stokiem bojowym Twierdzy. 
Twierdza to miejsce owiane aurą tajemniczości, które gromadzi wiele historycznych wydarzeo z minionych epok oraz 
różnych legend i opowieści. Przewodnicy oprowadzający po Twierdzy odkryją przed Paostwem jej sekrety i w 
ciekawy sposób opowiedzą o burzliwej historii tej fortyfikacji. 
Ceny biletów cześd górna i podziemne labirynty: 

 18,00 zł - bilet normalny 
 14,00 zł - bilet ulgowy 

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. 
Czas zwiedzania: częśd górna i podziemne labirynty około 2,5 godziny 
Zwiedzanie odbywa się w cyklach co 30 minut. 
Godziny otwarcia: 

 listopad - marzec w godz. 9:00 - 15:00 
 kwiecieo - październik w godz. 9:00 - 18:00 

Ostatnie wejście z możliwością zwiedzenia twierdzy i labiryntu o godzinie 17.00, po godziny 17.00 zwiedzanie tylko 
jednej części obiektu. O godzinie 19.00 zamknięcie bram Twierdzy. 
 UWAGA! 
Bilet wstępu z Twierdzy stanowi podstawę do udzielenia rabatu przy zakupie biletu wstępu na Krytą Pływalnię w 
Kłodzku! 
 
Podziemna Trasa Turystyczna liczy ok. 600 metrów długości i przebiega od ulicy Zawiszy Czarnego ku wyjściu przy 
Twierdzy w obrębie ulicy Grodzisko. Udostępniona do zwiedzania została 4 grudnia 1976 roku, stanowi jedną z 
ciekawszych w Polsce podziemnych tras.  
Zapraszamy Paostwa do Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku,  codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00.  Ruch 
na trasie jest jednokierunkowy -  zwiedzanie rozpoczynamy od ul. Zawiszy Czarnego, a kooczymy u podnóża Twierdzy 
Kłodzkiej /ul. Czeska/. 
Godziny otwarcia: 
od 1 listopada do 31 marca  
wtorek - niedziela w godz. 9:00 - 15:00  
poniedziałek - nieczynne 
od 1 kwietnia do 31 października  
poniedziałek - niedziela w godz. 9:00 - 18:00  
Cennik biletów Podziemna Trasa Turystyczna im. 1000-lecia Paostwa Polskiego obowiązujący od 01.09.2013 r. 

 Rodzaj biletu Cena 

1. Bilet normalny 12,00 PLN 

2. Bilet ulgowy  (dzieci, młodzież ucząca się, studenci do 26 
roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z 
opiekunem po okazaniu dokumentu uprawniającego do 
zniżki np. legitymacji ) 

9,00 PLN 

3. Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + - minimum 2 dzieci  do 16 
roku życia lub 1 osoba dorosła + - minimum  3 dzieci do 16 

32,00 PLN 

http://www.um.swidnica.pl/


13 
 

roku życia) 

4. Bilet grupowy dotyczy grup powyżej 20 osób z 
przewodnikiem 

10 ,00 PLN za osobę + 
przewodnik bezpłatnie 

5. Bilet  grupowy -szkolny 8,00 PLN za osobę + opiekun 
grupy bezpłatnie 

6. Dzieci poniżej 4 roku życia bezpłatnie 

7. Po okazaniu biletu z Twierdzy Kłodzkiej lub Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej zakupionego nie dłużej niż 5 dni przed  
zwiedzaniem Trasy Podziemnej 

10 % rabat od ceny zakupionego 
biletu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informacja o  nabożeństwach. 

 Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa Jugowice 

Msze Święte: Niedziela - godz. 10:30 Czwartki godz. 16:30 

Głuszyca  

kościół pw. Chrystusa Króla: 

 poniedziałek - sobota o godz. 18.00 
 niedziela o godz. 8.00, 12.00, 18.00 

kaplica pw. św. Józefa: 

 poniedziałek - sobota o godz. 17.00 
 niedziela o godz. 9.30, 10.45, 17.00 

kościół pw. Narodzenia NMP w Grzmiącej 

 niedziela o godz. 10.15 

WALIM      niedziela - godz. 9.00 - godz.12.00-  godz.17.00 ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ) RZECZKA    - 

godz. 8.00 MICHAŁKOWA  - godz. 9.00 

 JUGOWICE  - godz. 10.30 GLINNO - godz. 10.30 

 

 
 


