Szlaki piesze PTTK leżące blisko Stronia Śląskiego, oznakowane kolorami:

Stronie Śląskie (Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury - dawna stacja PKP) - Stronie Śląskie wieś Przełęcz pod Chłopkiem (733 m n.p.m.) - Przełęcz Puchaczówka (860 m n.p.m.) - Czarna Góra (1205 m
n.p.m.) - sanktuarium. M. B. Śnieżnej na Iglicznej - tama na Wilczce - Międzygórze - Smrekowiec (1123
m n.p.m.) - Przełęcz Śnieżnicka (1128 m n.p.m.) (28 km)
Szlak prowadzący na Czarną Górę - jeden z najciekawszych punktów widokowych w Sudetach i dalej
do Międzygórza - znanego z pięknej zabudowy tyrolsko-alpejskiej. Szlak dosyć długi, można go skrócić
wjeżdżając wyciągiem na Czarną Górę.

Lądek-Zdrój (Rynek) - Kąty Bystrzyckie - Przełęcz Pod Chłopkiem ( 733 m n.p.m.) - Przełęcz
Puchaczówka (860 m n.p.m.) - Czarna Góra (1205 m n.p.m.) - Żmijowiec (1154 m n.p.m.) - Przełęcz
Śnieżnicka (1128 m n.p.m.) – Hala pod Śnieżnikiem (1218 m n.p.m.) - Międzygórze - Wodospad
Wilczki - Sanktuarium M. B. Śnieżnej na Iglicznej - Wilkanów - Długopole-Zdrój (44 km)
Fragment Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza (Świeradów Zdr. – Paczków). Bardzo
malownicza trasa z dwoma najwyższymi szczytami tej części Masywu Śnieżnika – Czarną Górą i
Śnieżnikiem. Na odcinku Przełęcz Puchaczówka - Przełęcz Śnieznicka prowadzi nim ścieżka
dydaktyczna Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Lądek-Zdój - Trojak (766 m n.p.m.) - Karpiak (7757 m n.p.m.) - Stary Gierałtów - Przełęcz Sucha (1002
m n.p.m.) - Droga Marianny - dolina Morawki - Przełęcz Staromorawska (794 m n.p.m.) – Przełęcz pod
Porębkiem (846 m n.p.m.) - Hala pod Śnieżnikiem (1218 m n.p.m.) - Jodłów - Szklarnia - Międzylesie
(50 km)
Fragment międzynarodowego szlaku turystycznego Atlantyk - Morze Czarne (E 3). Mało uczęszczany
szlak, stanowi rzadziej wybierany wariant dojścia na Halę pod Śnieżnikiem.

Bielice (leśniczówka) - Rezerwat „Puszcza Śnieżnej Białki” - Rudawiec (112 m n.p.m.) - Przełęcz
Płoszczyna (817 m n.p.m.) - Śnieżnik (1425 m n.p.m.) - Hala pod Śnieżnikiem (1218 m n.p.m.) – Mały
Śnieżnik - Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.) - Opacz (740 m n.p.m.) - Przełęcz Międzyleska (534 m
n.p.m.) (40 km).
Fragment szlaku biegnącego za Złotego Stoku w Górach Złotych do Niemojowa (pogranicze Gór
Bystrzyckich i Orlickich). Jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków w Sudetach
Wschodnich. Malownicza, niezwykle atrakcyjna widokowo, choć długa trasa biegnąca szlakiem
granicznym przez malownicze Góry Bialskie (z Puszczą Śnieżnej Białki) na Śnieżnik, przez polskoczeskie samochodowe przejście graniczne na Przeł. Płoszczyna. Ciekawe podejście na Śnieżnik wzdłuż
granicy z pięknymi widokami na czeską stronę. Rada dla mniej wprawnych turystów aby szlak podzielić
na dwa odcinki: Bielice – Przeł. Płoszczyna i Przełęcz Płoszyna - Śnieżnik.

Bielice (leśniczówka) - Czernica (1083 m n.p.m.) - Przełęcz Dział (922 m n.p.m.) - Goszów - Stronie
Śląskie (tama na Morawce) - Stara Morawa (zalew) - Kletno - Dolina Kleśnicy – Rezerwat "Jaskinia
Niedźwiedzia” - „Gęsia Gardziel” - Przełęcz Śnieżnicka (1128 m n.p.m.) - Hala pod Śnieżnikiem (1218
m n.p.m.) (25 km).
Szlak biegnie północnym grzbietem Gór Bialskich i północno-wschodnią częścią Masywu
Śnieżnika. Szlak prowadzący do dwóch największych atrakcji Gminy Stronie Śląskie – Jaskini
Niedźwiedziej oraz na szczyt Śnieżnika. Szlak nie krótki, ale obowiązkowo trzeba go zaliczyć.
Znaczną jego część można skrócić zaczynając wycieczkę na parkingu w Kletnie. Przy tym wariancie
szlak dostępny dla rodzin z dziećmi i najkrótsze wejście na Śnieżnik.

Bolesławów - Kamienica - Głęboka Jama
Szlak dojściowy do szlaku niebieskiego Nowa Morawa – Kamienica – Hala pod Śnieżnikiem oraz do
szlaku zielonego Bielice – Hala pod Śnieżnikiem. Przyjemny spacer mało znanym i uczęszczanym
szlakiem.

Bolesławów - Przełęcz Płoszczyna
Jeden z najłatwiejszych i najbardziej malowniczych szlaków w Gminie Stronie Śląskie. Szlak
niedoceniany i mało uczęszczany, świetny na spacery, wycieczki rodzinne.

Przełęcz Gierałtowska – Stary Gierałtów - Czernica 1083 m n.p.m. – Przeł. Sucha (10 km)
Polecamy jako szlak dojściowy na Czernicę (na szczycie więża widokowa) ze Starego Gierałtowa. Jest
to szlak łącznikowy. Zaczyna się w Górach Złotych na polsko-czeskiej granicy państwowej i
przecinając Dolinę Białej Lądeckiej, wprowadza na terene Gór Bialskich.
Fragmentami ww. szlaków lub w ich pobliżu biegną ścieżki edukacyjno – przyrodnicze:
- Ścieżka Kletno – Hala pod Śnieżnikiem w całości pokrywa się z fragmentem żółtego szlaku
turystycznego. Po drodze barwne tablice z opisami spotykanych po drodze walorów przyrodniczych
(4,25 km).
- Ścieżka Przełęcz Puchaczówka – Hala Pod Śnieżnikiem przebiega fragmentem szlaku czerwonego na
odcinku Przeł. Puchaczówka – Czarna Góra – Żmijowiec – Hala Pod Śnieżnikiem. Na trasie barwne
tablice z opisami spotykanych po drodze walorów przyrodniczych (8,5 km).
- Ścieżka „Bio-geologiczna” rozpoczyna się w Podziemnej Trasie Turystyczno-Edukacyjnej w Starej
Kopalni Uranu i biegnie przez obszar pokopalniany w kierunku hałdy w pobliżu Muzeum Ziemi w
Kletnie. Po drodze obserwujemy wystąpienia minerałów, stare hałdy i wejścia do kilku sztolni. Łatwo
znaleźć ciekawy okaz minerału.
- Ścieżka „Nietoperze Doliny Kleśnicy” biegnie spod Jaskini Niedźwiedziej, przez Podziemną Trasę
Turystyczno -Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu do Wapiennika „Łaskawy Kamień” w Starej
Morawie. Ścieżka oznaczona jest białymi kwadratami z niebieską przekątną. Na trasie tablice z
informacjami o nietoperzach.
- Ścieżka Krasowa wokół Jaskini Niedźwiedziej ciągnie się wzdłuż rzeki Kleśnicy w Kletnie. Po drodze
można spotkać liczne formy krasowe (np. szczeliny, ponory i wywierzyska). Na tablicach
informacyjnych zostały omówione procesy i formy krasowe (2,75 km).
- Leśna ścieżka przyrodnicza w Nowym Gierałtowie zaczyna się przy Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań
w Nowym Gierałtowie i prowadzi przez las. Barwne tablice zapoznają Was z leśnym drzewostanem (0,5
km).

