
Více informací

Park miniatur
Minieuroland se rozprostírá na
ploše 20 tisíc. m², na kterých můžete
vidět známé stavby z celého světa,
a to zejména z Evropy ale i Dolního
Slezska. Obklopeni budete
pohádkovou scenérií – sofistikovaný
a jedinečný více než 500 druhů
stromů a keřů dovezených z
nejlepšího květinářství v Nizozemsku
a Belgii.

www.powiat.klodzko.pl
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Pevnost Kłodzko
Kladská pevnost je jednou z
nejdůležitějších a nejokázalejších
památek Dolního Slezska. Z
nejvyšších částí pevnosti můžeme
obdivovat městské panorama a
výhled na okolní hory. Uvnitř si
můžeme prohlédnout dochované
stopy po vojenské činnosti a výstavy
věnované historii tohoto místa. 

Kladské historické centrum
Kladské historické centrum to jsou
dokonale dochované světské a
sakrální památky, z nichž téměř
každá představuje charakteristický
prvek městské krajiny. Při pohledu
na kladskou pevnost, radnici, věž
jezuitského nebo minoritského
kostela jsme si hned jisti, že se
nacházíme v Kladsku. 

Kladské podzemí
Podzemní turistická trasa tisíciletí
polského státu byla vytyčena v
labyrintu kladského podzemí v 60.
letech 20. století. Vede od ulice
České (Czeska) na úpatí kladské
pevnosti do ulice Zawiszy Czarnego
a měří kolem 600 metrů. A zajímavé
jsou jak dějiny prostorných sklepů,
tak samotný vznik turistické trasy.

Výhled z Kalwarie
Hora Kalwaria (593 m n. m.) je
vrchol v jihozápadním Polsku,
Bardzkých horách, na území
Středních Sudet. Díky vyhlídkové
plošině se mohou turisté kochat
panoramatem zlomu řeky Nysa
Kłodzka a Bardzkých hor. Plošina je
umístěna na vrcholku skalního srázu
z roku 1598, který vznikl v důsledku
sesuvu úbočí po dlouhodobých
vydatných deštích. 

Plavba ve městě Bardo 

Plavba na raftech skrze Przełom
Bardzki je fascinující výpravou po
pěti meandrech řeky Nysa Kłodzka
a je považována za jedno z
nejkrásnějších míst v Polsku. Plavba
vede mezi barevnými loukami,
vysokými skalami a lesy, které po
staletí rostou na úbočích Bardzkých
hor.

www.hrebenovka.cz

Turistické zajímavosti v okolí
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