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Nasza tradycyjna kuchnia, to przede 
wszystkim pasja, dzięki której po-
wstają nasze potrawy. Regionalni 
dostawcy i świeże produkty, są fun-
damentem dań zawartych w karcie.  
Pragniemy, aby magiczna aura 
Międzygórza została zapamiętana 
przez Państwa tak intensywnie, jak 
i nasza lokalna kuchnia! 

Our traditional cuisine is primar-
ily a passion thanks to which our 
dishes are created. Regional sup-
pliers and fresh products are the 
base of the dishes included in the 
menu. We want the magical aura 
of Międzygórze to be remembered 
by you as intensely as our local 
cuisine!

Restaurant  
Nad Wodospadem 

Restauracja  
Nad Wodospadem 

Międzygórze, Wojska Polskiego 12, tel. 74 813 51 20   www.miedzygorze.net  

41
123 km

od Wrocławia



Zapraszamy do Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku w Jaworzynie 
Śląskiej – największego muzeum 
dokumentującego historię kolej-
nictwa na terenie historycznego 
Śląska.  Zajmuje teren ponad 2.5 
ha otwartej przestrzeni, gdzie 
zgromadziliśmy 150 zabytkowych 
pojazdów kolejowych dokumentu-
jących historię techniki kolejowej.  

To podziemna, multimedialna ekspo-
zycja poświęcona legendarnej postaci 
Ducha Gór. Tu wysłuchasz wspania-
łych opowieści m.in. o zasiedlających 
Karkonosze zielarzach, legendarnych 
Walończykach czy związane z władcą 
Karkonoszy. Multimedialny i  interak-
tywny charakter ekspozycji powodu-
je, że odwiedzający poszerzają swoją 
wiedzę przez zabawę i działanie. 

Rodzinny park przyrody i  kultury 
położony w  sercu Karkonoszy 
w  miejscowości Przesieka, nieda-
leko Karpacza i  Jeleniej Góry. Kilka 
hektarów parku rozciąga się na 
wysokości 600 m n.p.m. i  tworzy 
magiczne miejsce wypoczynku, re-
laksu oraz zabawy dla całej rodziny.

Nie musisz być na Madagaskarze 
i Afryce by obcować z dzikimi zwie-
rzętami. U nas wszystko na wycią-
gnięcie ręki! Dotkniesz, nakarmisz 
oraz poznasz rzadkie gatunki zwie-
rząt. Zapraszamy do Świata Lemu-
rów na terenie ZOO Łączna. Przeżyj 
niezapomnianą przygodę! JESTE-
ŚMY OTWARCI PRZEZ CAŁY ROK. 

Co z Ząbkowicami ma wspólnego 
doktor Frankenstein i stworzony przez 
niego potwór? Okazuje się, że zaska-
kująco wiele. Odpowiedź na wszyst-
kie pytania znajdziecie w mrocznym 
laboratorium doktora Frankensteina 
w tajemniczych podziemiach miej-
scowego muzeum. 

Zapraszamy na przejażdżki bryczka-
mi, gdzie na raz jesteśmy w stanie 
zabrać 30 osób. Oferujemy również 
przejazd samochodem retro, do 
którego wejdzie 8 osób. Jeździmy 
malowniczą trasą do samego Wo-
dospadu Kamieńczyka. 

Park Rozrywki FunPark to synonim 
uśmiechu i  świetnej zabawy na świeżym 
powietrzu. Zapewniamy 14 niesamowi-
tych atrakcji: potężne dmuchańce, tyrolkę, 
rozbudowany wieżyczkowy plac zabaw 
oraz piaskownice i brodziki złódeczkami dla 
mniejszych dzieci. To wszystko osłodzone 
pysznymi goframi i lodami oraz aromatycz-
ną kawą dla rodziców i  opiekunów, którzy 
znajdą wygodne miejsce na obszernym 
tarasie i chwilę relaksu pod parasolem. 

W Dzielnicy Czterech Wyznań odwiedź 
Bikers Bistro. Uzyskasz informacje 
o aktualnych wydarzeniach w mieście, 
skorzystasz z  wypożyczalni rowerowej 
oraz kupisz pamiątki z  Wrocławia. 
Bistro ugości Cię kawą, deserem lub 
wytrawną przekąską, rzemieślniczym 
piwem czy orzeźwiającym koktajlem. 
A  wieczorem? Muzyka na żywo, kara-
oke lub spotkania autorskie. 

To miejsce, w którym pierwsze skrzyp-
ce gra mięso. Ale takie dobre, rodem 
z  Ameryki! Spotkasz się tu z  auten-
tycznymi burgerami, skrzydełkami, 
pastrami, pałkami wołowymi, szarpa-
ną jagnięciną w chrupiącym cieście czy 
grillowanymi żeberkami. Przyrządzone 
bez pośpiechu, wśród dymu, w towa-
rzystwie autorskich sosów i frytek. 

Sudecka Rowerownia, organizator wy-
praw rowerowych zaprasza wszystkich 
fanów turystyki rowerowej do urokliwego 
i  cichego Sokołowska. Nasze wspaniałe 
rowery elektryczne poniosą Was w  Góry 
Suche, wyjątkowo dzikie i  strome. Nasze 
trasy zaprowadzą Was do ruin najwyżej 
położonego zamku w  Polsce Rogowiec. 
A widoki… Uśmiechniętym i zmęczonym 
rowerzystom podpowiemy, gdzie zjeść 
najlepszą bezę w tej części Polski. 

Polish Lody to lodziarnia w  której 
spełniają się marzenia! Sorbety 
mają ujemne kalorie, a  lody... lody 
są tak dobre że aż szkoda je liczyć. 
Każdego dnia kręcimy je od rana dla 
entuzjastów czekolady, miłośników 
vegańskich słodkości czy niezdecy-
dowanych, którzy po namyśle i  tak 
wezmą niezawodną śmietankę.  
Czekamy na Ciebie na przez cały rok!

Spływy pontonowe po rzece Bóbr 
to atrakcja dla rodzin z  dziećmi, 
grup szkolnych i świetny pomysł na 
wyjazdy firmowe. Głębokość wody 
waha się od 0,1 do 2 metrów, a na 
pokład pontonu wejść może od 3 
do 10 osób. Spływ Doliną Bobru to 
smak prawdziwej przygody! 

Poznaj historię urokliwego mia-
steczka Złoty Stok, którego układ 
pozostaje niezmieniony od XVI w.! 
Zapraszamy na wycieczkę miejską 
trasą turystyczną, na której zoba-
czysz zabytkowe kamienice i kręte 
uliczki, skrywające niejedną tajem-
nicę. Odkryj je razem z nami podczas 
wyprawy ekologicznym meleksem - 
repliką Forda Buicka z początku XX w.

Zapraszamy do miejsca w  którym zo-
baczycie wielobarwny świat minerałów 
oraz poznacie tajemnicze historie Wa-
lończyków – średniowiecznych poszu-
kiwaczy skarbów gór. Muzeum zwiedza 
się z  przewodnikiem lub samodzielnie 
rozwiązując naszą grę muzealną. W bu-
dynku funkcjonuje profesjonalny sklep 
z  minerałami i  biżuterią. Prowadzimy 
warsztaty mineralogiczne. 

Oto jak łączyć włoską pasję z  pizzą 
w  stylu amerykańskim. Bunga od 
2011 roku zdobywa Wrocław otwie-
rając kolejne punkty. Ceniona za 
puszyste ciasto, świetne dodatki, wła-
sne sosy i  szybką dostawę. W  menu 
klasyczne pozycje i  niepowtarzalne 
chorizo z  miodem, trufle czy whisky 
bbq. Dla fanów ostrości pizza z  naj-
ostrzejszą papryką na świecie. 

Gigantei, czyli Karkonoski Park 
Ducha Gór to miejsce rodzinnej 
rozrywki, gdzie dzieci dadzą się 
ponieść fantazji z szalonym chemi-
kiem i  duchem gór Karkonoszem. 
Spacer alejkami to nie tylko spo-
tkania z  gigantycznymi owadami 
i strażnikami górskimi, ale i dawka 
wiedzy o Karkonoszach. 

Vertigo Jazz Club & Restaurant powstały 
w  latach 20-tych XXI wieku, przenosi 
w  stuletnią podróż do poprzedniej epoki. 
Przekraczając nasze progi zanurzysz się 
w mieszankę muzycznych doznań. Koncerty, 
jazz, blues, swing i  nie tylko. Teatr impro-
wizacji, stand-up, bale i  rewie. W  ich rytm 
wkomponowany jest gwar koktajl baru i do-
skonałej kuchni. Czy podróż w czasie jest tą, 
w którą chcesz się wybrać z Vertigo? 

Jedyne we Wrocławiu profesjonalne 
skoki na bungee z żurawia wieżowego 
z 70 metrów! Najwyższej klasy sprzęt 
i opieka instruktorów pozwoli przeła-
mać strach i  przeżyć niezapomnianą 
przygodę. Skok można oddać osobno 
lub w tandemie, a dodatkowo istnieje 
możliwość udokumentowania tej 
chwili na zdjęciach lub filmie. 

Masz ochotę odpocząć na najbardziej kli-
matycznym dziedzińcu we Wrocławiu? 
Do tego zjeść coś pysznego – tradycyjne, 
ale w nowoczesnej formie dania kuchni 
polskiej? Być może wybierzesz dziczyznę 
albo potrawy z kaczką? A może chciałbyś 
odwiedzić bistro Królestwo Ziemniaka 
i  spróbować tego warzywa pod którąś 
z postaci? Zapraszamy do Dworu Polskie-
go położonego w sercu miasta! 

Miejsce dla miłośników wędki 
i  pysznych ryb z  dodatkowymi 
atrakcjami: placem zabaw ze stat-
kiem piratów, mini tyrolką i  pia-
skownicą. W  Wiejskiej Zagrodzie 
dzieci ucieszy kontakt ze zwierzę-
tami. Na miejscu jest również opcja 
noclegu w domku góralskim.

Spływy kajakowe w  Krajobrazo-
wym Parku Doliny Bobru to ideal-
ny sposób na aktywne spędzenie 
wolnego czasu na łonie natury. 
Kajakiem po Bobrze to wypoży-
czalnia najlepszej jakości sprzętu 
i gwarancja profesjonalnej obsługi. 
Daj się porwać w Dolinie Bobru! 

W  Muzeum Mineralogicznym 
w Szklarskiej Porębie można obejrzeć 
blisko 4000 eksponatów: minerałów 
i  skamieniałości z  całego świata, 
a  także jeden eksponat z  kosmosu - 
meteoryt Gibeon. Przed budynkiem 
muzeum znajduje się jedyny w Euro-
pie “LAS KARBOŃSKI”. Są to skamie-
niałe pnie drzewa Dadoxylon, które 
rosły około 300 milionów lat temu. 

Polanica-Zdrój to malownicze 
uzdrowisko na Ziemi Kłodzkiej. Tu 
znajdziesz spokój w  zaciszu Parku 
Zdrojowego, aktywnie spędzisz czas, 
przemierzając górskie ścieżki pieszo 
lub rowerem i zrelaksujesz się w kom-
pleksach leczniczo-rehabilitacyjnych. 
Bliskość innych miejscowości i  po-
granicza czeskiego sprawia, że pobyt 
tutaj jest doskonałym wyborem! 

Imprezy integracyjne w  malow-
niczo położonym Pałacu Ławica 
- spływy pontonowe, paintball, Fol-
wark Szyfrów. Doskonałe miejsce 
na organizację wieczorów kawaler-
skich i panieńskich. 
Zapraszamy do skorzystania z  na-
szej bazy noclegowej - apartamen-
ty, pole glampingowe. 

3 Duże Piaszczyste Plaże, Wyspa dla 
Psów, Park Wodny, Flyboard, Deski Sup, 
Kajaki, Trampoliny, Plac Zabaw, Boiska 
do Siatkówki Plażowej I Piłki Nożnej, 
Streat Workout – to atrakcje jakie 
czekają na Was na KOPALNI STREFIE 
WAKACJI. 
Na miejscu: Beach Bary, Food Trucki 
oraz GRILLE. W każdą niedzielę umila 
nam czas DJ z Chillową Muzyką.

Chingu to miejsce, które powstało 
z pasji do kuchni koreańskiej – aro-
matycznej, pysznej i zdrowej. Serwo-
wane w poręcznych kubełkach dania 
składają się z marynowanego mięsa, 
ryżu i makaronu z batatów, kore-
ańskiej surówki i  dodatku kimchi. 
Połączenie smaków – ostrego, słod-
kiego i kwaśnego sprawi, że jedzenie 
w Chingu to prawdziwa przygoda!

Nasza niewielka lodziarnia to miejsce 
pełne życia. Tu spotykamy Was, tu po-
wstają nasze pomysły na nowe smaki, 
tu je również dla Was tworzymy. Serce 
MIO. Zamów świeżo mieloną kawę 
przygotowaną tak, jak smakuje Ci naj-
bardziej. Daj przenieść się mentalnie 
do słonecznych Włoch. Nasze gelato 
przypomną Ci Twoje podróże do Italii 
pełne smaków i słońca.

We invite you to the Railway Museum 
in Silesia in Jaworzyna Śląska - the 
largest museum documenting the 
history of railways in historical Sile-
sia. It covers an area of over 2.5 ha 
of open space, where we have gath-
ered 150 historical railway vehicles 
documenting the history of railway 
technology.

It is an underground multimedia exhibi-
tion devoted to the legendary figure of 
the Mountain Spirit. Here you will listen 
to great stories, incl. about the herbalists 
inhabiting the Karkonosze, the legendary 
Walloons or those associated with the 
ruler of the Karkonosze. The multimedia 
and interactive nature of the exhibition 
causes the visitors to broaden their 
knowledge through play and action. 

Family nature and culture park 
located in the heart of the Giant 
Mountains in the town of Przesie-
ka, near Karpacz and Jelenia Góra. 
Several hectares of the park extend 
at an altitude of 600 m above sea 
level and creates a magical place 
for rest, relaxation and fun for the 
whole family.

To associate with wild animals, you 
don’t have to be in Madagascar and 
Africa. We have everything at your 
fingertips! You will touch, feed and 
learn about rare species of animals. 
We invite you to the Lemur World at 
the Łączna Zoo. Experience an unfor-
gettable adventure! WE ARE OPEN 
ALL YEAR ROUND.

What do Dr. Frankenstein and the 
monster he created have in common 
with Ząbkowice? It turns out surpris-
ingly much. You will find answers 
to all questions in Dr. Frankenstein’s 
dark laboratory in the mysterious 
basement of the local museum. 

We invite you for horse-drawn car-
riage rides, where we can take 30 
people at a time. We also offer a ret-
ro car ride for 8 people. We ride the 
picturesque route to the Kamieńczyk 
Waterfall.

FunPark Polanica Zdrój  FunPark is a  syn-
onym of a smile and great fun in the fresh 
air. We provide 14 amazing attractions: 
huge inflatables, a  zip-line, an extensive 
turret playground as well as sandboxes and 
paddling pools for smaller children. All this 
sweetened with delicious waffles and ice 
cream as well as aromatic coffee for par-
ents and guardians who will find a  com-
fortable place on a  spacious terrace and 
a moment of relaxation under an umbrella. 

In the Four Confessions District, visit 
Bikers Bistro. You will get information 
about current events in the city, use 
a  bicycle rental and buy souvenirs 
from Wrocław. The bistro will welcome 
you with coffee, dessert or a  savory 
snack, craft beer or a refreshing cock-
tail. And in the evening? Live music, 
karaoke or author meetings. 

This is where meat comes first. 
But such good meat, straight from 
America! You can meet here with 
authentic burgers, wings, pastrami, 
beef sticks, pulled lamb in a crispy 
dough or grilled ribs. Prepared 
without haste, in the smoke, with 
original sauces and fries.

The Sudecka Rowerownia, the organizer 
of bicycle trips, invites all cycling fans to 
the charming and quiet Sokołowsko. Our 
wonderful electric bikes will carry you 
extremely wild and steep to the Suche 
Mountains. Our routes will lead you to 
the ruins of Rogowiec, the highest located 
castle in Poland. And the views... We will 
tell smiling and tired cyclists where to eat 
the best meringue in this part of Poland. 

Polish Lody is an ice cream shop where 
dreams come true! Sorbets have neg-
ative calories, and ice cream... ice 
cream is so good that it’s a  shame 
to count them. Every day we shoot 
them from the morning for chocolate 
enthusiasts, lovers of vegan sweets or 
the undecided, who, after reflection, 
will take a  reliable cream anyway.  
We are waiting for you all year!

Pontoon rafting on the Bóbr River 
is an attraction for families with 
children, school groups and a great 
idea for company trips. The water 
depth varies from 0.1 to 2 meters, 
and the pontoon can be boarded 
by 3 to 10 people. Rafting down 
the Bóbr Valley is a taste of a real 
adventure! 

Learn the history of the charming 
town of Złoty Stok, whose architec-
tural layout has remained unchanged 
since the 16th century! We invite you 
to take a tour of the city’s tourist route, 
where you will see historic tenement 
houses and winding streets hiding 
many secrets. Discover them with us 
during a trip on an ecological melex 
- a replica of a Buick Ford from the 
beginning of the 20th century! 

We invite you to a place where you will 
see the multicoloured world of miner-
als and learn about the mysterious 
stories of Walloons - medieval moun-
tain treasure hunters. The museum is 
visited with a guide or by solving our 
museum game on your own. There is 
a professional mineral and jewellery 
shop in the building. We conduct min-
eralogical workshops.

Here’s how to combine Italian passion 
with an American-style pizza. Bunga 
has been winning Wrocław since 
2011, opening new points. Valued 
for fluffy dough, great additions, own 
sauces and quick delivery. The menu 
includes classic items and unique 
chorizo   with honey, truffles or bbq 
whiskey. For fans of spiciness, pizza 
with the sharpest pepper in the world. 

Gigantei - the Karkonosze Spirit of The 
Mountains Park, is a  place of family 
entertainment, where children will let 
themselves be carried away by a crazy 
chemist and the spirit of the Karkono-
sze mountains. A  walk along the 
alleys means not only meetings with 
giant insects and mountain rangers, 
but also a  dose of knowledge about 
the Karkonosze Mountains. 

Vertigo Jazz Club & Restaurant, established 
in the 20s of the 21st century, takes you on 
a hundred-year journey to the previous era. 
Crossing our thresholds, you will immerse 
yourself in a mixture of musical sensations. 
Concerts, jazz, blues, swing and more. Impro-
visation theatre, stand-up, balls and revues. 
Their rhythm blends in with the buzz of the 
cocktail bar and excellent cuisine. Is time 
travel the one you want to go on with Vertigo?

The only professional bungee jumping 
in Wrocław from a tower crane from 
70 meters! Top-class equipment and 
the care of instructors will allow you 
to overcome fear and experience an 
unforgettable adventure. The jump can 
be performed separately or in tandem, 
and it is also possible to document this 
moment in photos or video. 

Would you like to rest in the most 
atmospheric courtyard in Wrocław? To 
eat something delicious – traditional, 
but in a modern form of Polish cuisine? 
Perhaps you will choose venison or 
duck dishes? Or maybe would you like 
to visit the Potato Kingdom and try this 
vegetable in one of the characters? We 
invite you to Dwór Polski located in the 
heart of the city! 

A place for lovers of fishing rods 
and delicious fish with additional 
attractions: a playground with 
a  pirate ship, a mini zip-line and 
a sandbox. In the Rural Farm, 
children will enjoy contact with 
animals. There is also an option of 
accommodation in a highlander’s 
cottage.

Canoeing in the Bóbr Valley Land-
scape Park is the perfect way to 
spend your free time actively in 
the bosom of nature. Kayaking 
on the Bóbr is a rental of the best 
quality equipment and a guarantee 
of professional service. Let yourself 
be carried away in the Bóbr Valley! 

At the Mineralogical Museum in 
Szklarska Poręba, you can see nearly 
4,000 exhibits: minerals and fossils 
from around the world and one exhib-
it from space - the Gibeon meteorite. 
In front of the museum building, there 
is the only “CARBON FOREST” in Eu-
rope. These are the petrified trunks of 
the Dadoxylon tree that grew around 
300 million years ago.

Polanica-Zdrój is a picturesque 
health resort in the Kłodzko Region. 
Here you will find peace in the quiet 
of the Spa Park, you will spend time 
actively traversing the mountain 
paths on foot or by bike, and you will 
relax in the treatment and rehabili-
tation complexes. The proximity of 
other towns and the Czech border 
makes staying here a great choice! 

Integration events in the pictur-
esquely situated Ławica Palace - 
rafting, paintball, Folwark Szyfrów. 
A perfect place to organize stag and 
hen parties.
We invite you to use our accommo-
dation base - apartments, a glamp-
ing field.

3 Large Sand Beaches, an Island for Dogs, 
a Water Park, Flyboards, Sup Boards, 
Kayaks, Trampolines, a Playground, Beach 
Volleyball and Football Pitches, a Street 
Workout Area – these are the attractions 
that await you in the mine holiday zone. 
Guests have at their disposal Beach Bars, 
Food Trucks as well as Barbecue Areas. 
Every Sunday we have a DJ over to help us 
Relax to chill music.

Chingu is a place that was created 
out of passion for Korean cuisine - 
aromatic, delicious and healthy. The 
dishes served in handy cups  consist 
of marinated meat, rice and and 
sweet potato noodles, Korean salad 
and kimchi. The combination of fla-
vours - spicy, sweet and sour makes 
eating at Chingu a real adventure! 

Our little ice cream parlour is a place 
full of life. Here we meet you, here 
our ideas for new flavours arise, 
and here we also create them for 
you. The heart of MIO. Order freshly 
ground coffee prepared the way 
you like it best. Let me move men-
tally to sunny Italy. Our gelato will 
remind you of your trips to Italy, full 
of flavours and sunshine.
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Tajemnice

Muzeum  
Mineralogiczne

Świat Lemurów  
ZOO Łączna

Laboratorium  
Frankensteina

Melexy i dorożki  
KOŃ-RAD

FunPark  
Polanica Zdrój

Czarna Magia

Bikers Bistro i IT

uWędzonych 

GreenEbike Sudety 

Polish Lody

Spływy Berga

Mio Gelato

Miejska Trasa  
Turystyczna

City Tourist  
RouteZłoty         Stok

Muzeum Ziemi JUNA

Pizza Bunga 

Bungee Wrocław  

Dwór Polski

 Złoty Pstrąg

Kajakiem po Bobrze

Pałac Ławica -  
imprezy integracyjne

KOPALNIA  
Strefa Wakacji 

CHINGU   
Korean Street Food

ul. Towarowa 4, Jaworzyna Śląska     Karpacz, ul. A. Mickiewicza 1a, tel. 75 76 19 999   www.karkonoskietajemnice.pl  

Przesieka, Brzozowe Wzgórze 8b, tel.  509 789 426     www.malajaponia.pl   

Łączna 25, 58-350 Mieroszów, tel. 665 148 038    www.zoolaczna.pl

Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 1, tel. 74 815 20 43    www.zckit.pl Szklarska Poręba, tel. 605 385 443, KONRAD  www.kuligi.nawypad.pl  

Polanica-Zdrój, ul. Kłodzka 14 (niedaleko centrum), tel. 511 161 07 www.funpark-polanica.pl  

Wrocław, ul. Św. Antoniego 8, tel. 71 346 15 34, manager@bikersbistro.pl              fb/ instagram: Bikers Bistro 

Wrocław, ul. Szewska 27, tel. 71 799 85 10   www.uwedzonych.pl  

Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 2, tel. 71 366 65 37   Facebook: Czarna Magia Więcej informacji na naszej stronie / More information you find at:   www.greenebikesudety.pl

Plac Bema 3 • Oławska 11 • Galeria Wroclavia  • Olimpia Port  •  Hubska 83  www.facebook.com/polishlody/

Wleń, Nielestno 25, tel. 733 950 500, berga@berga.pl    www.berga.pl     www.splywy-pontonowe.pl

Punkt Informacji Turystycznej, Złoty Stok, Rynek 2, tel. 607 694 492, infozlotystok@wp.pl          www.zloty-stok.pl

Szklarska Poręba, ul. Jeleniogórska 9, tel. 75 717 32 87   www.muzeumziemi-juna.pl

Lokale przy ul.: Gazowa 88 • Bulwar Dedala 18 • Rydygiera 34 •  Inżynierska 27    www.pizzabunga.pl

Wrocław, ul. Oławska 13, tel. 71 718 25 81, vertigojazz@vertigojazz.pl   www.vertigojazz.pl

Wrocław, ul. Wróblewskiego 9, tel. 790 580 097, kontakt@bungeewroclaw.pl www.bungeewroclaw.pl 

Wrocław, Rynek 5, tel. 71 372 48 96  restauracja@dworpolski.wroclaw.pl

Kłodzko, Boguszyn 31 A, tel. 78 11 78 227  www.zlotypstrag.pl

Nielestno k/Jeleniej Góry, tel. 784 556 688 www.kajakiempobobrze.pl 

Szklarska Poręba, ul. Kilińskiego 20, tel. 693 970 880                         szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl  

Informacja Turystyczna, Polanica-Zdrój, ul Parkowa 15, tel. 74 868 24 44  info@polanica.pl 

Ławica 23H k. Kłodzka, tel. 725 300 303, kontakt@ski-raft.pl          www.ski-raft.pl | www.palaclawica.pl

Paniowice, ul. Odrzańska 11, tel. 517 453 864, e-mail: info@kopalnia.wroc.pl www.kopalnia.wroc.pl ul. Bujwida 25, tel. 530 712 317, e-mail: koreanbbqchingu@gmail.com   facebook/insta: @chinguwroclaw

ul. Św. Antoniego 16, tel. 668 584 544, ul. Zwycięska 45/3, tel. 692 190 192, ul. Podwale 84 (DoubleTree by Hilton)
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Tu zaczyna się Wrocław. Wystawa 
główna jest zorganizowana jak 
miasto – z ulicami, dworcem kole-
jowym, sklepem mięsnym, czytel-
nią, kioskiem i  labiryntem. Można 
wsiąść na rower i zajrzeć do szuflad 
znanych Wrocławian. Nasz odbior-
ca może się poczuć, jak ktoś, kto 
przyjeżdża do Wrocławia zaraz po 
wojnie i w godzinę przeżyć 70 lat.  

Wrocław begins here. The main 
exhibition is organized like a  city 
- with streets, a  train station, 
a  butcher’s shop, a  reading room, 
a kiosk and a maze. You can get on 
a bicycle and look into the drawers 
of famous Wrocław citizens. Our 
recipient can feel like someone who 
comes to Wrocław right after the 
war and lives 70 years in an hour. 

History Center  
Zajezdnia 

Centrum Historii  
Zajezdnia

Wrocław, ul. Grabiszyńska 184, tel. 71 715 96 82-83, wystawa@zajezdnia.org www.zajezdnia.org
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85 km
od Wrocławia

90 km
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68 km
od Wrocławia

128 km
od Wrocławia

100 km
od Wrocławia

130 km
od Wrocławia

57 km
od Wrocławia

120 km
od Wrocławia

120 km
od Wrocławia

131 km
od Wrocławia

100 km
od Wrocławia

88 km
od Wrocławia

128 km
od Wrocławia

88 km
od Wrocławia

86 km
od Wrocławia

124 km
od Wrocławia

120 km
od Wrocławia

Piechowice, ul. Siewna 2, tel. 603 389 910, 691 741 205, kontakt@gigantei.pl www.gigantei.pl 

 www.mio-gelato.pl

Little Japan - SiruwiaMała Japonia - Siruwia

Wyobraź sobie, że stajesz się bohaterem 
sensacyjnego filmu – bierzesz udział 
w  strzelaninie, ukrywasz się w  słabo 
oświetlonych, zadymionych korytarzach, 
gonisz wrogów i  celujesz do nich z… 
broni laserowej! Właśnie to czeka na 
Ciebie w  Kwaterze Głównej – centrum 
gry laser tag. Stań do walki i sprawdź czy 
uda Ci się wyeliminować przeciwnika.  
Konieczna rezerwacja telefoniczna.

Znajdująca się w podziemiach Placu Solnego 
Galeria Sztuki Filmowej MovieGate gromadzi 
oryginalne kostiumy i rekwizyty pochodzące 
z  największych planów filmowych takich 
produkcji jak „Gwiezdne Wojny” czy „Kapitan 
Ameryka”. Nie zapominajmy też, że znajdu-
jemy się w oryginalnym schronie wojennym 
- znajdziesz tu wyposażenie, mundury i stro-
je z  okresu wojennego. Dodatkowo część 
wystawy poświęcona jest iluzji.

Spacerując po wrocławskim Rynku 
warto czasem zajrzeć w boczne ulicz-
ki. Taka jest ulica Kiełbaśnicza! Siedząc 
na porośniętym bluszczem, magicz-
nie oświetlonym patio uraczysz kubki 
smakowe pyszną kawą, deserami, 
daniami obiadowymi i  koktajlami. 
A  może wpadniesz też na wieczór 
z  muzyką na żywo? Tutaj wszystko 
jest możliwe dzięki Czarnej Magii! 

Imagine becoming the hero of 
a sensational movie - you take part in 
a shootout, hiding in dimly lit, smoky 
corridors, chasing enemies and aiming 
at them with … laser weapons! This 
is what awaits you at the Kwatera 
Główna - the laser tag game center. 
Stand in the fight and see if you can 
eliminate your opponent. Telephone 
booking is necessary.

Located in the undergrounds of Plac 
Solny, the MovieGate Film Art Gallery 
collects original costumes and props 
from major film sets such as “Star 
Wars” or “Captain America”. Don’t 
forget that we are in the original war 
shelter - here you will find equipment, 
uniforms and costumes from the II 
world war. Additionally, part of the 
exhibition is devoted to illusion. 

While walking around Wrocław’s 
Market Square, it is sometimes worth 
taking a look at the side streets. This 
is Kiełbaśnicza Street! While sitting on 
the ivy-covered, magically lit patio you 
will treat your taste buds with delicious 
coffee, desserts, dinner dishes and 
cocktails. Or maybe you will come for 
an evening with live music? Everything 
is possible here thanks to Black Magic! 

Kwatera Główna 
Centrum Laser Tag 

Underground  
Museum MovieGate 

Kwatera Główna  
Centrum Laser Tag 

Podziemne Muzeum 
MovieGate  

Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a , tel. 531 638 000 sztab.wroclaw@kwateraglowna.pl

Wrocław, Plac Solny 10a, tel. 662 911 003, biuro@moviegate.pl   www.moviegate.pl 
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Spływ pontonowy Przełomem 
Bardzkim to wyprawa pięcioma me-
andrami Nysy Kłodzkiej. Popłyniecie 
pradawną doliną, pomiędzy łąkami 
i wysokimi skałami otulonymi lasem, 
który od stuleci porasta zbocza Gór 
Bardzkich. Spływ zaczyna się przy Pa-
łacu w Ławicy, a kończy na przystani 
przy moście w Bardzie.

A pontoon rafting on the Bardo Gorge 
is a trip along the five meanders of 
the Nysa Kłodzka River. You will sail 
through the ancient valley, between 
meadows and high rocks covered 
with a forest that has been covering 
the slopes of the Bardzkie Mountains 
for centuries. The canoeing trip starts 
at the Palace in Ławica and ends at the 
marina at the bridge in Bardo.

  Rafting Ski-Raft Spływy Ski-Raft

Ławica 23H k. Kłodzka, tel. 725 300 303, kontakt@ski-raft.pl          www.ski-raft.pl | www.palaclawica.pl  

30
89 km

od Wrocławia

Leśna HutaLeśna Huta
W  Leśnej Hucie można na własne 
oczy obserwować wytopy różnych 
form szklanych od ozdób po wazony 
i naczynia. Mistrz Henryk Łubkowski, 
podtrzymuje wielowiekową tradycję 
hutnictwa w  Szklarskiej Porębie. 
Zapraszamy na pokazy ręcznej pro-
dukcji, warsztaty dla dzieci, a  także 
do naszego sklepu firmowego. 

In Leśna Huta, you can observe the 
melts of various glass forms with 
your own eyes, from decorations to 
vases and dishes. Master Henryk Łub-
kowski maintains the centuries-old 
tradition of metallurgy in Szklarska 
Poręba. We invite you to manual 
production demonstrations, children’s 
workshops, and our company store.

Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2, tel. 75 717 23 03, kom. 609 852 605 www.lesnahuta.pl 

35
131 km

od Wrocławia

Średniowieczna Krzywa Wieża 
w Ząbkowicach Śląskich jest jed-
ną z największych ciekawostek 
turystycznych Dolnego Śląska. 
Wysokość wieży wynosi 34 m – to 
najwyższa krzywa wieża w Polsce! 
Na szczyt „Śląskiej Pizy” wiedzie 
139 schodów, a na jej szczycie 
czeka punkt widokowy na miasto 
i okolice. 

The Medieval Leaning Tower in 
Ząbkowice Śląskie is one of the 
greatest tourist attractions of Lower 
Silesia. The height of the tower is 34 
m - it is the highest leaning tower 
in Poland! 139 steps lead to the top 
of “Śląska Pisa”, and at its top there 
is a viewpoint over the city and its 
surroundings. 

Leaning Tower Krzywa Wieża  

Izba Pamiątek Regionalnych, Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 1, tel. 74 815 20 43 www.zckit.pl

32
68 km

od Wrocławia

Wild SpaDzikie Spa
Chcesz zwolnić, odpocząć? Poznaj 
moc żywiołów i siłę natury. Sauna 
pod gwiazdami z widokiem na 
góry: • ceremonie saunowe i banio-
we • kąpiele ziołowe • masaże wit-
kami • kobieca sauna&Spa • męskie 
grzanie • SaunoweLove • imprezy 
okolicznościowe oraz wiele więcej 
w klimacie slow life…

Do you want to slow down and rest? 
Explore the power of the elements and 
the power of nature. Sauna under the 
stars with a view of the mountains:  
• sauna and bath ceremonies •  herbal 
baths • massage with twigs • women’s 
sauna & Spa • men’s heating • Sau-
naLove • special events and much more 
in a slow-life atmosphere ... 

Duszniki-Zdrój, ul. Wiejska 11, Info i Rezerwacje: 578 598 998  sauna.dzikieSpa          dzikie_spa 

22
109 km

od Wrocławia

Miasto czerwonego piaskowca 
z  700-letnią historią górnictwa 
w  tle. Obowiązkowe cele podróży: 
malownicza trasa kolejowa, Dawna 
Kopalnia Węgla, centrum miasta, 
wieże widokowe, najwyższa w  Pol-
sce ścianka wspinaczkowa, kultowe 
kawiarnie, liczne szlaki i wiele innych 
atrakcji do poznania w  bezpłatnej 
aplikacji Nowa Ruda (Sklep Play).

It is a  red sandstone town with 700 
years of mining history in the back-
ground. Mandatory goals travel: 
a  picturesque railway route, Former 
Coal Mine, city center, observation 
towers, the highest climbing wall in 
Poland, iconic cafes, numerous trails 
and many other attractions to get to 
know in the free Nowa Ruda applica-
tion (Play Store). 

Nowa RudaNowa Ruda

IT Nowa Ruda  Rynek 2, tel. 74 872 03 08, 74 872 79 11, it@um.nowaruda.pl       www.kopalnia-muzeum.pl
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86 km
od Wrocławia

Przejażdżka parkową kolejką wąskotoro-
wą to wspaniała przygoda nie tylko dla 
fanów ciężkich maszyn, ale i dla całych 
rodzin - na terenie kompleksu znajduje 
się też zbiornik wodny, plac zabaw dla 
dzieci, gastronomia, wypożyczalnia ro-
werów, wiata grillowa, a w każdy week-
end dodatkowo wybrać się można na 
przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym 
po przepięknej, zielonej Dolinie Baryczy. 

A ride on the narrow-gauge park 
railway is a great adventure not only 
for fans of heavy machinery but also 
for the whole family - there is also 
a water reservoir, a playground for 
children, gastronomy, bicycle rent-
al, a barbecue shelter, and every 
weekend you can also go to a ride in 
a slow-moving vehicle through the 
beautiful, green Barycz Valley. 

Krośnice narrow- 
gauge railway 

Krośnicka Kolej  
Wąskotorowa 

Krośnice, ul. Parkowa 30, tel. 71 740 00 55               www.facebook.com/krosnickakolejwaskotorowa

18
48 km

od Wrocławia

Zapraszamy Cię do niesamowitego 
baru fantasy, ukrytego w  podzie-
miach wrocławskiego Rynku! Zanurz 
się w  tajemniczej krainie AR-Baru 
dzięki wyjątkowej muzyce, genial-
nemu wystrojowi, ciekawym grom 
planszowych i imponującym, baśnio-
wym koktajlom! W Ar-Barze skosztu-
jesz wyjątkowych eliksirów, a kto wie, 
może nawet spotkasz smoki?  

We invite you to an amazing fanta-
sy bar, hidden in the basement of 
Wrocław’s Market Square! Immerse 
yourself in the mysterious land of 
the AR-Bar thanks to unique music, 
brilliant design, interesting board 
games and impressive, fairy-tale 
cocktails! In Ar-Bar you will taste 
unique potions, and who knows, 
maybe you will even meet dragons? 

AR-Bar  AR-Bar  

Wrocław, Rynek 5, mail: arbarwro@gmail.com Facebook: AR-Bar 
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Lodziarnia schowana na wrocław-
skim Nadodrzu, znana mieszkańcom 
od pokoleń. To miejsce warte odkry-
cia i  rozsmakowania się w  klasycz-
nych oraz zaskakujących lodowych 
wariacjach. Lody wytwarzane są 
od świtu, na maszynach, których 
używali założyciele już od 1956 roku. 
Lody dają szczęście, dlatego muszą 
być serwowane od serca. 

An ice cream shop hidden in the  
Nadodrze district of Wrocław, 
known for generations. It is a place 
worth discovering and tasting the 
classic and surprising ice cream 
variations. Ice cream is produced 
from dawn on machines used by 
the founders since 1956. Ice cream 
makes you happy, that’s why must 
be served from the heart. 

Cybulskiego 10.  
Normal ice cream 

Cybulskiego 10. 
Lody normalne 

ul. Cybulskiego 10, Wrocław, tel. 602 224 500    www.facebook.com/cybulskiego10
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Indoor Golf Wrocław to symulatory 
golfa TrackMan 4, urządzenia, na 
których można ćwiczyć grę w golfa, 
grać na wirtualnych polach golfo-
wych oraz korzystać z wielu gier to-
warzyskich opartych na grze w golfa. 
Zapewniamy piłki i kije golfowe. Po-
czuj sportowe emocje lub zrelaksuj 
się aktywnie spędzając czas. 

Indoor Golf Wroclaw offers Track-
Man 4 golf simulators, equipment 
where you can practice golf, play 
on virtual golf courses and enjoy 
many fun games based on golf. Golf 
balls and clubs are provided. Feel 
the sporting excitement or relax by 
spending time actively. 

Indoor Golf Wrocław          Indoor Golf Wrocław          

Wrocław, ul. Braniborska 14 (Domar) 2 piętro tel. 71 734 57 67 www.indoorgolfwroclaw.pl 

5


