
Praktyczny przewodnik po ziemi kłodzkiej. 
Pomysłodawcą i autorem jest pan Jarosław Kadoch.

1. Dzień pierwszy – wyprawa na Śnieżnik (1425m n.p.m.)
Etap pierwszy - wjazd kolejką na Czarną Górę (1205m n.p.m.). Warto sprawdzić czy kolejka jest 

czynna – tel. 74 814 12 45) z wejściem na wierzę widokową. 
Oznakowanymi szlakami idziemy do schroniska na hali pod Śnieżnikiem (po drodze Żmijowiec i 

Mariańskie Skały). Spod schroniska wejście na Śnieżnik (widok ze Śnieżnika WSPANIAŁY)
Droga powrotna: powrót  jest możliwy na kilka sposobów:

a) tak jak weszliśmy,
b) szlakiem niebieskim - schodzimy do leśniczówki w Kamienicy, a tam nas może odebrać wcześniej 
zamówiony bus lub taksówka,
c) szlakiem czerwonym - do Międzygórza (powrót busem lub taksówką, powrót środkami komunikacji 
publicznej będzie b.trudny lub niemożliwy)

2. Dzień drugi wypoczynkowo- relaksowy: Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – Międzygórze - 
Autostrada Sudecka – Zieleniec – Duszniki Zdr.

Jedziemy samochodem ze Stronia Śląskiego, drogą wojewódzką nr 392, w kierunku Bystrzycy 
Kłodzkiej (po drodze malownicza przełęcz Puchaczówka 864 m npm).

W Idzikowie skręcamy na miejscowość Marianówka gdzie szlak i droga zaprowadzą nas do 
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej (przepięknie położone, Maria Śnieżna to także 
patronka turystów).

Wracamy tą samą drogą, ale w Wilkanowie skręcamy na Międzygórze gdzie warto zobaczyć m.in.
Wodospad Wilczki i Ogród Bajek (szczególna atrakcja dla dzieci). Samo Międzygórze też jest warte 
zobaczenia ze względu na rodzaj i styl zabudowy.

Z Międzygórza jedziemy na Domaszków i kierujemy się na ruiny Zamku Szczerba położone przy 
tzw. Autostradzie Sudeckiej (droga wojewódzka 389 między Różanką, a Gniewoszowem).

Za Gniewoszowem znajduje się punkt widokowy na Masyw Śnieżnika  (Jedlnik) z obeliskiem 
upamiętniającym odsiecz Wiedeńską.

Jedziemy dalej „Autostradą Sudecką”, aż do Zieleńca (gdzie znajduje się kolejny punkt 
widokowy) dojeżdżamy do drogi krajowej nr 8, jedziemy do Dusznik Zdroju, gdzie zwiedzić można 
piękną pijalnię wód i podziwiać urokliwy park Chopinowski.

Powrót do Pensjonatu (dwie trasy do wyboru: przez Kłodzko i Lądek Zdr. lub przez Polanicę Zdr. 
i Bystrzycę Kł.)

3. Dzień trzeci – wyjazd w Góry Stołowe.
Jedziemy przez Kłodzko w kierunku Kudowy Zdr. (drogą nr 8).
W Kudowie kierujemy się na drogę „stu zakrętów” (droga wojewódzka 387) dojeżdżamy do 

parkingu przy „Błędnych Skałach” (wjazd płatny). Błędnych Skał nie da się tak w skrócie opisać, tam 
naprawdę trzeba być i zobaczyć je na własne oczy!

Po wrażeniach z „Błędnych Skał” jedziemy do Karłowa gdzie samochód zostawiamy na parkingu 
i udajemy się na Strzeliniec (najwyższy szczyt Gór Stołowych).

Jeśli mamy jeszcze czas oraz siły niedaleko znajduje się Bazylika w Wambierzycach zwaną 
Dolnośląską Jerozolimą.

W zależności od preferencji, zainteresowań i... pogody proponuję też inne opcje:

Zejście pod ziemię lub w podziemia: obowiązkowo należy zwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią w 
Kletnie (dla większych grup obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja (tel. 74 814 12 50).  Dwie lub trzy 
osoby, bez rezerwacji, mogą dokooptować do innych grup).

Po zwiedzeniu Jaskini proponuję spod parkingu jechać w kierunku Siennej do Sztolni 
Uranowych (warte zwiedzenia, mają również bardzo ciekawą historię z okresu powojennego).



Kolejną podziemną atrakcją jest niewątpliwie Kopalnia Złota w Złotym Stoku (można dojechać 
ciekawą drogą przez Lądek Zdrój nr 391). Przewodnicy ciekawie i z humorem przedstawią historię 
Kopalni Złota.
Atrakcją dla starych i młodych będzie Park Linowy „Skalisko”.

Całodzienny wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach (Adrspasskie Skały) - ok 1,5h jazdy ze 
Stronia  Śląskiego (wstęp płatny w koronach czeskich).

Wejście na Trójmorski Wierch (gorąco polecam). 
Trasa: jedziemy do Jodłowa (Stronie Śl. - Bystrzyca Kł. - Międzylesie – Jodłów). W Jodłowie kierujemy 
się samochodem do ośrodka narciarskiego Ostoja i tam na parkingu przy Leśniczówce zostawiamy 
samochód. 
Nie patrzymy na napisy - nie kierujemy się na szlak czerwony lecz idziemy w lewo – szlakiem 
niebieskim , mijamy „widłową jamę” i dalej idziemy do szlaku żółtego, skręcamy w prawo i szlakiem 
żółtym dojdziemy do słupków granicznych, gdzie mamy szlak zielony – idziemy w górę tym szlakiem 
obowiązkowo przy słupkach granicznych (ogólny kierunek - na prawo). 
Dochodzimy do (po 1,5h) wieży widokowej na Trójmorskim Wierchu (oprócz wspaniałego widoku 
znajdują się tam również tablica z informacją skąd wzięła się nazwa szczytu).
Wracać możemy niekoniecznie szlakiem zielonym (wybór dowolny), łatwiejsza trasa to trasa wzdłuż 
granicy do przejścia granicznego, skąd szlakiem czerwonym wracamy do parkingu lub szlakiem żółtym 
przez źródła Nysy Kłodzkiej do Jodłowa.

Wyjazd do Barda i Kłodzka.
Bardo - zostawiamy samochód na parkingu i idziemy na punkt widokowy przy tzw. obrywie 

skalnym (z daleka widoczny krzyż), przez stacje drogi krzyżowej dojdziemy do źródła Maryi dalej 
idziemy szlakiem zielonym w lewo do punktu widokowego (polecam). Wracamy tą samą drogą
Proponuję udać się do Bazyliki Nawiedzenia N.M.P i zobaczyć cudowną figurkę Matki Boskiej Bardzkiej
(najstarsza romańska rzeźba na Śląsku z XII w.).

Odwiedzając Bardo warto rozważyć spływ przełomem bardzkim. Działają tam co najmniej 2 
firmy oferujące bezpieczne, profesjonalne usługi. Płynąc (2,5 – 3,5h) na kajakach lub pontonach można 
zobaczyć z zupełnie z innej perspektywy Nysę Kłodzką i otaczające je Góry Bardzkie. Warto!

Kłodzko - zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej i labiryntu, Rynku, Kościoła Wniebowzięcia N.M.P.

Wyjazd w Góry Sowie  (1-1,5h) ze Stronia Śl.
Stronie Śl. - Kłodzko - Nowa Ruda (droga wojewódzka nr 381 z Kłodzka do Wałbrzycha). Jadąc 
obwodnicą Nowej Rudy skręcić na Jugów, z Jugowa kierujemy się na przełęcz Jugowską (801 m n.p.m.)
Uwaga - gdy dojedziemy do „skrzyżowania leśnego” skręcamy w prawo, a nie na Sokolec.
Z parkingu idziemy na Wielką Sowę (bardzo dobrze oznakowany szlak) ze wspaniałą wieżą widokową.
Po zejściu z Wielkiej Sowy polecam wyjazd do Osówki lub Walimia czyli do próby zapoznania się z 
tajemnicami Gór Sowich z okresu II-iej Wojny Światowej (tzw. „Kompleks Riese”).

Jednodniowe przejście Masywem Śnieżnika (ok. 30 km)
Krótki opis: wjazd koleją linową na Czarną Górę. Dojście Żmijowcem przez Mariańskie Skały do 
Schroniska pod Śnieżnikiem (do Schroniska idziemy szlakiem zielonym na Mały Śnieżnik (1326 m 
n.p.m.), Goworek (1320 m n.p.m.), przełęcz Puchacza, Trójmorski Wierch. Schodzimy szlakiem 
czerwonym do ośrodka narciarskiego „Ostoja” (trzeba pamiętać o zamówieniu busa lub taksówki).

Literatura obowiązkowa: mapa drogowa Polski, mapa woj. dolnośląskiego, „Przewodnik po Ziemi 
Kłodzkiej”, „W cieniu Śnieżnika”, „Góry Sowie” itp.

Dobrej pogody na szlakach - Jarek- :)


