




Wędrówkę rozpoczynamy przy Baszcie Grodzkiej, po czym 
kierujemy się na Plac Ratuszowy, gdzie możemy zobaczyć 
fontannę z figurą Neptuna, Ratusz Miejski i „siedem 
domów”. Plac Ratuszowy opuszczamy kierując się w stronę 
ulicy Marii Konopnickiej, aby po kilku krokach skręcić 

w ulicę Boczną i dojść do najstarszej jeleniogórskiej świątyni 
- Bazyliki Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego. Do ulicy 

Marii Konopnickiej możemy wrócić ulicą Boczną lub wąskim, 
niskim przejściem pod budynkiem parafialnym. Jeśli wybierzemy 

drugą opcję wyjdziemy dokładnie na wprost Bramy Wojanowskiej 
i kaplicy św. Anny. Przekraczając Bramę Wojanowską i idąc dalej ulicą 
1-go Maja, podziwiać możemy kamienice, których bardzo ciekawe 
i bogate fasady pochodzą z XIX i XX wieku. Na niektórych kamienicach 
zachowały się elementy zaczepów trakcji tramwajowej w postaci rozet. 
Po kilku minutach marszu dochodzimy do cerkwi pod wezwaniem 
Świętych Piotra i Pawła, dawniej kościół pw. Najświętszej Marii Panny. 
Idąc dalej ulicą 1-go Maja kierując się lewą stroną wchodzimy na teren 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie w jego otoczeniu 
będziemy mogli podziwiać odnowione barokowe kaplice nagrobne.  Po 
spacerze można skorzystać z dostępnej wzdłuż trasy wycieczki bogatej 
oferty lokali gastronomicznych.

1. Jelenia Góra – Stare Miasto

Ratusz

dystans 1.10km             czas trwania 30 min             trudność łatwa            kalorie 60-100kcal

Ulica 1-go MajaBrama Wojanowska
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-

Na trasie:
 » Baszta Grodzka

 » Ratusz

 » Kamieniczki w Rynku

 » Neptun - Fontanna 

 » Bazylika Mniejsza 
Świętych Erazma 
i Pankracego

 » Baszta i Brama 
Wojanowska

 » Kaplica św. Anny

 » Ulica 1-go Maja

 » Cerkiew Świętych Piotra 

i Pawła

 » Kościół pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego

 » Zespół barokowych kaplic 

nagrobnych przy kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego

Jeleniogórski rynek

Bazylika Mniejsza Świętych
         Erazma i Pankracego
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Wycieczkę rozpoczynamy w Jeleniej Górze – 
Cieplicach od węzła szlaków przy przystanku MZK 
„Pod Koroną”. Dojazd z centrum Jeleniej Góry 
autobusami linii nr: 4, 6, 9, 14, 17, 26. Podążając 
Placem Piastowskim po prawej stronie mijamy 
budynek Poczty Polskiej, a nieco dalej kościół 
Ewangelicko-Augsburski. Wchodząc na promenadę Placu 
Piastowskiego po lewej stronie możemy podziwiać okazały 
Pałac Schaffgotschów. Następnie wkraczamy na teren Parku 
Zdrojowego, gdzie znajduje się Teatr Zdrojowy i kawiarnia zdrojowa - 
dawna Galeria. Dalej idąc prosto przechodzimy do Parku Norweskiego 
z Pawilonem Norweskim. Wracamy ulicą Cervi w kierunku Hotelu 
Cieplice, zespołu pocysterskiego z Wirtualnym Muzeum Barokowych 
Fresków i kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. Ponownie kierujemy się 
wzdłuż Placu Piastowskiego do punktu początkowego. Warto również 
skorzystać z bogatej oferty niedawno otwartych Term Cieplickich 
(informacje na stronie www.termycieplickie.pl).

Pałac Schaffgotschów

2.  Jelenia Góra – Cieplice

Termy Cieplickie

Na trasie:
 » Plac Piastowski

 » Kościół Ewangelicko-
Augsburski

 » Pałac Schaffgotschów

 » Teatr Zdrojowy i Galeria 

 » Pawilon Norweski

 » Park Norweski

 » Zespół Pocysterski 
z Wirtualnym Muzeum 
Barokowych Fresków 
i kościołem św. Jana 
Chrzciciela

 » Długi Dom

 » Termy Cieplickie 

 » Wieczorne pokazy 
fontanny multimedialnej 
i ciekawe iluminacje 
w Parku Norweskim

1. Jelenia Góra – Stare Miasto

dystans 1.10km             czas trwania 30 min             trudność łatwa            kalorie 60-100kcal dystans 4km             czas trwania 60min              trudność łatwa              kalorie 120-180kcal-

Plac Piastowski

Pawilon zdrojowy  „Edward” 
                 w Parku Zdrojowym

          Park Norweski - 
          multimedialna fontanna



Wycieczkę rozpoczynamy w Jeleniej Górze – Cieplicach od 
węzła szlaków przy przystanku MZK „Pod Koroną”. Dojazd 

z centrum autobusami linii nr: 4, 6, 9, 14, 17, 26. Stąd niebieski 
szlak poprowadzi nas przez osiedle domków jednorodzinnych 

i dalej polną drogą u podnóża wzgórz Chmielnik i Czubek do 
Marczyc. Mijając zabudowania Marczyc szlak skręca w polną drogę 

i pnie się na wzgórze Grodna (506 m n.p.m.). Na szczycie znajdują 
się malownicze ruiny zamku księcia Henryka. W dalszą drogę udajemy 
się szlakiem żółtym, by po około 30 minutach dotrzeć do Staniszowa. 
Podążając szlakiem przez kolejne kilkanaście minut docieramy na Górę 
Witosza (484 m n.p.m.). Wędrując dalej żółtym szlakiem zmieniamy go 
na zielony. Po kilkudziesięciu minutach marszu polną drogą przez Górę 
Krzyżową, szlak doprowadzi nas wprost do „Domu Tyrolskiego”. 
Idąc w dół ulicą Staromiejską trafimy do parku, w którym znajduje się 
szkoła podstawowa mieszcząca się w dawnym Pałacu Królewskim 
powstałym według projektu Carla Schinkla autora pałacu w Kórniku czy 
Kamieńcu Ząbkowickim. Po przejściu przez park kierujemy się w lewo 
w kierunku dworca PKP Mysłakowice, skąd możemy dostać się autobusem 
MZK linii 3 lub jednym z wielu autobusów PKS do Jeleniej Góry.

3.  Jelenia Góra – Staniszów – 
Góra Witosza – Krzyżowa Góra – 
Mysłakowice

Krzyże pokutne 
      w Marczycach

Góra Witosza

Na trasie:
 » Wzgórza Chmielnik 

i Czubek

 » Wzgórze Grodna         
(ruiny zamku)

 » Skalna Komora, Ucho 
Igielne, Pustelnia - 3 
jaskinie 

 » Góra Witosza

 » Góra Krzyżna

 » Dom Tyrolski

 » Szkoła podstawowa 
mieszcząca się w Pałacu 
Królewskim

 » Kościół w Mysłakowicach Dom Tyrolski 
      w Mysłakowicach

Zbiornik wodny 
       tzw. „Balaton”
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dystans 12km              czas trwania 3-3.5h             trudność umiarkowana              kalorie 380-450kcal-

Ruiny zamku księcia Henryka



5

Do Jagniątkowa dojeżdżamy autobusem MZK nr 15 
z dworca PKP Jelenia Góra. Wysiadamy na ostatnim 
przystanku i rozpoczynamy spacer przy Muzeum 
Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna”. Od parkingu 
poniżej Muzeum schodzimy w dół szlakiem niebieskim, 
mijając po drodze niewielki kościółek. Idziemy główną 
drogą wzdłuż rzeki, by po wejściu na szlak zielony dojść nim 
do Piekielnej Doliny i dalej w górę ścieżką Kunegundy na Przełęcz 
Żarską (574 m n. p.m.). Z przełęczy na Zamek Chojnik doprowadzą 
nas stąd strome skalne schody (szlak żółty). Z Chojnika szlakiem 
czerwonym kierujemy się do bram enklawy Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Następnie dochodzimy do ulicy Tytusa Chałubińskiego 
i po chwili skręcamy w prawo w ulicę Zamkową. Wycieczkę kończymy 
w Jeleniej Górze Sobieszowie – w Transgranicznym Centrum 
Turystyki Aktywnej, przystosowanym do uprawiania sportów na 
świeżym powietrzu. Stąd udajemy się ulicą Bronisława Czecha do 
Sobieszowa, gdzie znajduje się węzeł komunikacyjny.

Zamek Chojnik - 
dziedziniec

Zamek Chojnik

Na trasie:
 » Muzeum Miejskie „Dom 

Gerharta Hauptmanna”

 » Kościół Miłosierdzia 
Bożego w Jagniątkowie

 » Przełęcz Żarska

 » Zamek Chojnik

 » Transgraniczne Centrum 
Turystyki Aktywnej

3.  Jelenia Góra – Staniszów – 
Góra Witosza – Krzyżowa Góra – 
Mysłakowice

dystans 12km              czas trwania 3-3.5h             trudność umiarkowana              kalorie 380-450kcal dystans 7.5km               czas trwania 2h               trudność umiarkowana                kalorie 250-300kcal-

4.  Dom Hauptmanna – Przełęcz 
Żarska – Zamek Chojnik – 
Jelenia Góra Sobieszów

Jagniątków z lotu ptaka

Wnętrze Muzeum Miejskiego 
 „Dom Gerharta Hauptmanna”

Transgraniczne Centrum
                Turystyki Aktywnej

Muzeum Miejskie „Dom
         Gerharta Hauptmanna”



Wycieczkę rozpoczynamy przy Baszcie Grodzkiej w Jeleniej 
Górze, skąd możemy udać się pieszo w kierunku Jeżowa 
Sudeckiego lub skorzystać z usług MZK i z przystanku 

Podwale linią nr 1 dojechać do przystanku Jeżów Sudecki - 
Górna. Drogą publiczną udajemy się na Górę Szybowcową, 

gdzie znajduje się Aeroklub Jeleniogórski. Z Góry Szybowcowej 
możemy  podziwiać panoramę Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. 

Po odpoczynku schodzimy w dół polną drogą w kierunku Jeleniej 
Góry – Zabobrza i budowanej Galerii Sudeckiej. Trasą rowerowo-
pieszą kierujemy się do Maciejowej - po lewej stronie mijamy Krzyż 
Milenijny. Po około 1 km skręcamy w prawo w ulicę Wiejską, aż do ulicy 
Ludomira Różyckiego, gdzie kontynuujemy wędrówkę przez most na 
rzece Bóbr.  Tuż za mostem wstępujemy na ścieżkę pieszo-rowerową 
wzdłuż kanału Młynówka. Wychodzimy pod wiaduktem kolejowym 
przy Osiedlu Robotniczym. Kierujemy się w górę ulicą Wilhelma 
Kubsza do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a stamtąd 
ulicami 1-go Maja i Marii Konopnickiej do Baszty Grodzkiej. Po drodze 
zobaczymy cerkiew Świętych Piotra i Pawła, kaplicę św. Anny, wieżę 
i rogatki Bramy Wojanowskiej, Bazylikę Mniejszą Świętych Erazma 
i Pankracego oraz jeleniogórski rynek z ratuszem.

5.  Jelenia Góra – Jeżów Sudecki – 
Jelenia Góra

6 dystans 16.5km              czas trwania 4-5h              trudność umiarkowana              kalorie 500-650kcal-

Na trasie:
 » Góra Szybowcowa

 » Krzyż Milenijny

 » Kanał Młynówka

 » Baszta Grodzka

 » Ratusz

 » Kamieniczki w Rynku

 » Neptun - Fontanna 

 » Bazylika Mniejsza Świętych 

Erazma i Pankracego

 » Baszta i Brama 
Wojanowska

 » Kaplica św. Anny

 » Ulica 1-go Maja

 » Cerkiew Świętych Piotra 

i Pawła

 » Kościół pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego

Jeleniogórskie lotnisko

Jelenia Góra - widok 
      z Góry Szybowcowej

Jelenia Góra z lotu ptaka
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Z dworca PKP w Jeleniej Górze jedziemy pociągiem 
do stacji Janowice Wielkie. Tam zaczynamy wędrówkę 
zielonym szlakiem do zamku Bolczów, po czym schodzimy 
do żółtego szlaku przez Krowiarki i dochodzimy do znaków 
niebieskich kierując się na Starościańskie Skały (Lwia 
Góra). Kontynuując trasę niebieskim szlakiem schodzimy do 
Przełęczy Karpnickiej i dalej do schroniska PTTK Szwajcarka. 
Wychodząc ze schroniska idziemy czarnym szlakiem na Krzyżną 
Górę. Po odpoczynku, podziwiając krajobraz schodzimy do Husyckich 
Skał i przez Przełączkę wchodzimy czerwonym szlakiem na Sokolik 
Duży. Wracamy z Przełączki zielonym szlakiem w prawo do Bobrowa, 
kierując się dalej na Wojanów drogą publiczną. Na trasie będziemy mogli 
zobaczyć Pałac Bobrów i Pałac Wojanów. Trasę kończymy przy Pałacu 
Łomnica, gdzie w odległości 200 m od niego znajduje się pętla MZK, skąd 
autobusem MZK nr 3, 11, 20, 33  wracamy  do Jeleniej Góry.

Na trasie:
 » Ruiny zamku Bolczów

 » Starościańskie Skały 
(Lwia Góra)

 » Schronisko PTTK 
Szwajcarka

 » Krzyżna Góra

 » Husyckie Skały

 » Sokolik Duży

 » Pałac Bobrów

 » Pałac Wojanów

 » Pałac Łomnica

5.  Jelenia Góra – Jeżów Sudecki – 
Jelenia Góra

dystans 16.5km             czas trwania 4-5h              trudność trudna              kalorie 600-700kcal-

6.  Jelenia Góra – Janowice Wielkie – 
Przełęcz Karpnicka – Bobrów – 
Wojanów – Łomnica  - Jelenia Góra 

Pałac WojanówRuiny zamku Bolczów

Podejście pod PTTK 
                      Szwajcarka

Pałac Łomnica

Punkt widokowy - Sokolik Duży



Wędrówkę rozpoczynamy z centrum Jeleniej Góry. 
Z przystanku Podwale linią nr 11 dojeżdżamy do Goduszyna 
Średniego, skąd przez górę Godzisz kierujemy się do 
Borowego Jaru. Drogę krajową nr 3 przekraczamy przy 

parkingu i pętli autobusu nr 11. Trasa prowadzi nas na północ, 
południowym zboczem Góry Siodło. Następnie otaczamy 

górę od północnego zachodu i dochodzimy do rozgałęzienia, 
gdzie możemy wybrać dwa warianty wędrówki: zielonym szlakiem 

i dalej tą trasą do Perły Zachodu i Siedlęcina lub wierzchołkiem Góry 
Siodło u podnóża skały Urania przez ruiny świątyni Apollina i plac 
Apollina w kierunku Jeleniej Góry. Na szlaku jest wiele alternatywnych 
tras. Jedną z nich jest przejście od strony Łapiguzu polną ścieżką 
w kierunku północno-wschodnim przez polanę wypoczynkową, 
następnie północnym stokiem Góry Siodło w stronę zielonego szlaku 
lub Jeleniej Góry. Każdy wariant szlaku na terenie Borowego Jaru 
prowadzi ścieżkami dawnego Helikonu.

7.  Goduszyn - Perła Zachodu 

Na trasie:
 » Schronisko PTTK Perła 

Zachodu

 » Wieża widokowa na szczycie 
Wzgórza Krzywoustego 
„Grzybek”

 » Góra Godzisz

 » Borowy Jar

 » Góra Siodło

 » Ruiny świątyni Apollina

 » Plac Apollina
„Jeleń ze snu ...”Elektrownia 

     - Jezioro Modre
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dystans 10km                 czas trwania 2.5h              trudność umiarkowana              kalorie 330kcal-

Schronisko PTTK 
        Perła Zachodu

Park Krajobrazowy Doliny Bobru

Jezioro Modre

Wieża widokowa 
          „Grzybek”
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Dojeżdżamy do Maciejowej autobusem MZK nr 
2 z przystanku Podwale. Wysiadamy w pobliżu 
supermarketu Biedronka. Stamtąd udajemy się 
w kierunku południowym do porośniętego lasem 
wzgórza, które było w przeszłości parkiem. Jest 
to mało znane, choć bardzo interesujące dawne 
założenie parkowe otaczające nieistniejący już pałac. 
Park o powierzchni 6,65 ha położony jest na prawo od lokalnej 
drogi do Wojanowa. Możemy w nim odnaleźć wieżę widokową 
z przełomu XIX i  XX w. (pozbawioną klatki schodowej, więc bez 
możliwości podziwiania widoków) oraz zrujnowane mauzoleum. Po 
wyjściu z lasu wędrujemy w kierunku zachodnim, do skrzyżowania 
z zielonym szlakiem turystycznym. W tym miejscu możemy wybrać 
dwa warianty marszu. I wariant – kierujemy się szlakiem zielonym na 
północ, wchodząc na  wzgórze Koziniec, na którym w przeszłości stał 
zamek zniszczony przez Husytów. Na szczycie widoczne są resztki 
ruin. Wejście i zejście z Kozińca jest bardzo strome. II wariant – 
kierujemy się szlakiem na południe w kierunku Dąbrowicy. Tutaj widzimy 
Sanktuarium w Dąbrowicy, zbiornik wodny tzw. żwirownia w Wojanowie, 
a w oddali wspaniałą panoramę Karkonoszy.  Z Sanktuarium możemy 
przejść w kierunku żwirowni, mijając przejazd kolejowy. W ostatnim 
etapie wędrówki kierujemy się do Łomnicy, podziwiając po drodze 
Pałac Wojanów i Pałac Łomnica, skąd autobusem MZK (3, 11, 20, 33) 
możemy wrócić do Jeleniej Góry.

8.  Maciejowa - Łomnica - 
Wojanów

Na trasie:
 » Wieża Zamkowa 

w Maciejowej

 » Sanktuarium 
w Dąbrowicy

 » Pałac Bobrów

 » Pałac Wojanów

 » Pałac Łomnica

7.  Goduszyn - Perła Zachodu 

dystans 5.20km              czas trwania 1.5h              trudność łatwa               kalorie 200kcal-

XIX - wieczna wieża
  w Maciejowej

Widok Karkonoszy z Radomierza

  Sanktuarium 
    w Dąbrowicy

        Zbiornik wodny tzw. 
      żwirownia w Wojanowie



Z Jeleniej Góry - Zabobrza wędrujemy ścieżką rowerową 
w kierunku Maciejowej. Po przejściu  rzeki Złotucha kierujemy 

się ścieżką na lewo, która wzdłuż ściany lasu doprowadzi nas 
do miejsca, gdzie w dalekiej przeszłości znajdowało się grodzisko. 

W tym miejscu znajdujemy kamienną tablicę z napisem Grodzisko 
IX - V w. p.n.e. Do dzisiaj zachowały się ślady wałów ziemnych tej budowli, 

w której prawdopodobnie mieszkali słowiańscy wojowie. Nad rzeką Złotuchą lokowały się dawne kopalnie, 
w których płukano złoto. Za grodziskiem idziemy ścieżką, po czym mijamy las i docieramy do polnej drogi, 
na której skręcamy w lewo i wzdłuż ściany lasu dochodzimy do miejsca, gdzie widać pałac w Dziwiszowie. 
Budynek obecnie jest własnością prywatną, więc możemy go zobaczyć tylko z zewnątrz. Za pałacem 
skręcamy w lewo i ścieżką dochodzimy do miejsc znanych mieszkańcom Zabobrza, tj. grobli, którymi 
możemy wrócić obok Krzyża Milenijnego do Jeleniej Góry.

9.  Jelenia Góra – Jelenia Góra przez 
grodzisko, pałac Dziwiszów, groble

Na trasie:
 » Kamienna tablica 

Grodzisko

 » Pałac Dziwiszów

 » Grobla (Zabobrze)

 » Krzyż Milenijny

Kamień GrodziskoPałac Dziwiszów
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dystans 9km              czas trwania 2h10m             trudność łatwa             kalorie 250-300kcal-

Krzyż Milenijny 
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Wędrówkę rozpoczynamy z dworca PKP w kierunku Pałacu 
Paulinum idąc Aleją Wojska Polskiego, z której skręcamy
w lewo w ulicę Nowowiejską (na wysokości Uniwersytetu 
Ekonomicznego). Dalej kierujemy się na wschód do Pałacu 
Paulinum. Mijamy dawny folwark jezuicki i dochodzimy do 
obwodnicy w kierunku Karpacza. Po przejściu obwodnicy wkraczamy 
na pierwszą leśną ścieżkę, którą wędrując mijamy z lewej strony 
Zamkową Górę, na szczycie której znajdują się resztki dawnego schroniska 
„Grünbuschbaude”. Następnie skręcamy w lewo, mijamy szlaban i dochodzimy 
do dużego skrzyżowania leśnych dróg. Skręcamy w prawo wędrując w kierunku wschodnim. Droga 
zaprowadzi nas do samej Łomnicy, w której zwiedzimy Pałac Łomnica, skąd udajemy się do pobliskiego 
Pałacu w Wojanowie. Po odpoczynku wyruszamy w kierunku Bobrowa, do ostatniego pałacu na naszym 
szlaku. Do Jeleniej Góry możemy wrócić autobusem MZK nr 11 lub kursującymi busami z Janowic 
Wielkich.

10.  Szlakiem pałaców - Jelenia Góra 
Pałac Paulinum, Pałac Łomnica, 
Pałac Wojanów, Pałac Bobrów

Na trasie:
 » Wieża Zamkowa 

w Maciejowej

 » Sanktuarium 
w Dąbrowicy

 » Pałac Bobrów

 » Pałac Wojanów

 » Pałac Łomnica

 » Pałac Paulinum

9.  Jelenia Góra – Jelenia Góra przez 
grodzisko, pałac Dziwiszów, groble

Pałac Paulinum 

dystans 6km                czas trwania 1.5h                trudność łatwa                 kalorie 200kcal-

Pałac Łomnica

Pałac Wojanów
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Mapa szlaków rowerowych i pieszych (nordic walking)

IT- www.jeleniagora.pl 

Załączone mapki mają charakter poglądowy



Mapa szlaków rowerowych i pieszych (nordic walking)

13

Karkonoska Informacja 
Turystyczna

+48 519 509 343

it-jeleniagora@dot.org.pl

www.jeleniagora.pl 

Legenda:

Trasy rowerowe

Trasy nordic walking

i

Punkt Informacji Turystycznej
Biura Turystycznego Korona

Plac Piastowski 36
58-560 Jelenia Góra - Cieplice

it-cieplice@btkorona.pl

+48  75 75 53 333

www.it-cieplice.pl

Plac Ratuszowy 6/7
58-500 Jelenia Góra



Wycieczkę rozpoczynamy przy parkingu dworca 
PKP. Jedziemy ulicą Krakowską w kierunku 
obwodnicy południowej (aleja Solidarności), 
gdzie przed wzniesieniem skręcamy w prawo 

i dojeżdżamy do pałacu Paulinum. Po chwili 
odpoczynku zjeżdżamy w dół do ulicy Nowowiejskiej. 

Skręcamy w ulicę Leopolda Staffa, która doprowadzi 
nas do Hotelu Mercure i kompleksu basenów. Mijając hotel 

jedziemy prosto wjeżdżając w kompleks parkowy na Wzgórzu 
Kościuszki. Tam możemy zobaczyć odnowioną ścieżkę dydaktyczną 

oraz liczne atrakcje w postaci przekroju geologicznego, siłowni pod 
chmurką czy pięknie odnowionego stawu. Dalej poruszamy się ulicą 
Józefa Chełmońskiego w dół, gdzie po drodze warto odwiedzić Muzeum 
Karkonoskie. Następnie na końcu ulicy Muzealnej zobaczymy secesyjny 
budynek Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. Ulicą Sudecką jedziemy 
w stronę Placu Ratuszowego, na który dotrzemy po kilku minutach. 
Z ratusza ulicą Marii Konopnickiej kierujemy się wybrukowanym traktem 
do dworca PKP, mijając po drodze liczne atrakcje turystyczne.

1. Jelenia Góra Centrum

dystans 8.5km             czas trwania 1h             w górę 150m             kalorie 300kcal

Kamieniczki w rynkuRzeźba jelonka 
      na ul. 1 Maja
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 » Pałac Paulinum

 » Teatr im. Cypriana Kamila 
Norwida

 » Muzeum Karkonoskie

 » Ratusz
 » Kamieniczki w Rynku

 » Neptun - Fontanna 

 » Tramwaj

 » Bazylika Mniejsza Świętych 
Erazma i Pankracego

 » Baszta i Brama 
Wojanowska

 » Kaplica świętej Anny

 » Poczta Polska

 » ulica 1-go Maja

 » Cerkiew pw.św.św. Piotra 
i Pawła

 » Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego

 » Zespół barokowych kaplic 
nagrobnych przy Kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

Na trasie:

Teatr im. C.K.Norwida

Plac Ratuszowy

Zmagania rowerzystów 
             pod ratuszem



15

Wycieczkę zaczynamy z jednego z najbardziej 
charakterystycznych miejsc w Jeleniej Górze 
znajdującego się w samym sercu Jeleniej Góry. 
Baszta Grodzka, bo o niej mowa, to XV-wieczny 
zabytek – jedna z 36 bastei mających wzmacniać  mury 
miejskie. Udajemy się w dół ulicą Obrońców Pokoju 
i mijając dworzec PKS dojeżdżamy do Alei Jana Pawła II, 
skręcamy w lewo i dojeżdżamy do tunelu, który umożliwi nam 
przejazd na drugą stronę. Kierujemy się oznakowaną trasą rowerowo-
pieszą w kierunku wieży widokowej na szczycie Wzgórza Krzywoustego 
(popularnego „Grzybka”). Po chwili dojeżdżamy do różowego mostka, skręcamy w prawo i zostajemy na 
trasie nazwanej „Traktem rowerowo-pieszym Mariana Południkiewicza”. Ścieżka ta prowadzi nas przez 
Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Po prawej stronie mijamy piękne rozlewiska rzeki, a po lewej - Grzybek,
z wieży którego można podziwiać piękną panoramę miasta i który jest dostępny w okresie wiosennoletnim
- bezpłatnie. Na końcu trasy znajduje się Schronisko PTTK Perła Zachodu,  gdzie czeka na nas 
malowniczy taras z pięknym widokiem na jezioro Modre. Jadąc dalej tą samą trasą zjeżdżamy wąską 
drogą z góry i  przy moście po lewej stronie ukazuje się nam Wieża Książęca w Siedlęcinie. Do Jeleniej 
Góry wracamy ulicą Topolową, Leśną i Grunwaldzką (drogi publiczne). Jeśli 
mamy ze sobą dzieci to bezpieczniej jest wybrać powrót tą samą drogą, 
którą się dotarło na Perłę Zachodu (lub szutrowo – leśnymi odcinkami 
przez wzgórza Gapy).

dystans 12km           czas trwania 1-1.5h            w górę 200m            kalorie 300-400kcal

2.  Perła Zachodu

Baszta Grodzka

Wieża Książęca
              w Siedlęcinie

Na trasie:
 » Baszta Grodzka

 » Mury Obronne

 » Wieża widokowa na Wzgórzu 
Krzywoustego „Grzybek”

 » Schronisko PTTK Perła 
Zachodu

 » Jezioro Modre

 » Wieża Książęca w Siedlęcinie

 » Wzgórze Gapy

1. Jelenia Góra Centrum

Schronisko PTTK Perła Zachodu

   Oznaczenie szlaku 
   Mariana Południkiewicza

        Rondo 
                  im. Stanisława Barei



Punktem startowym wycieczki będzie budynek dworca 
PKP przy ulicy Dworcowej w Jeleniej Górze - Cieplicach. 
Z dworca jedziemy w lewo i na skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo w ulicę Jagiellońską. Po kilku minutach 

przejeżdżamy przez most przy ul. Piotra Ściegiennego. 
Naszym oczom ukazuje się piękna architektura Cieplic. 

Dojeżdżamy do Placu Piastowskiego, gdzie mijamy zabudowania 
Uzdrowiska, zespół pocysterski - Muzeum Przyrodnicze z Wirtualnym 

Muzeum Barkowych Fresków i kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. 
Następnie mijamy Pałac Schaffgotschów  z licznymi zdobieniami, 
wśród których największe to dwa portyki z bogato rzeźbionymi herbami 
właścicieli pałacu. Na placu możemy skorzystać z bogatej oferty 
gastronomicznej. Dojeżdżając do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
skręcamy w prawo i wjeżdżamy w malownicze otoczenie Parku 
Zdrojowego. Musimy pamiętać, że poza tą trasą nie wolno poruszać 
się na rowerze na terenie tego parku. Na jego końcu możemy 
skorzystać z nowej atrakcji – Term Cieplickich. Następnie przecinając 
ulicę Cervi wjeżdżamy  do Parku Norweskiego. Wieczorami można 
tam podziwiać multimedialną fontannę oraz efektowne podświetlenia 
stałych elementów architektonicznych. Następnie przez mostek wzdłuż 
ogródków działkowych wracamy do ulicy Cervi i mijając sanatorium 
Agat, kierujemy się w stronę kościoła pw. Jana Chrzciciela. Przed 
kościołem skręcamy w prawo i kierujemy sie przez Plac Piastowski 
w stronę kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, za którym skręcamy 
w lewo przez Plac Kombatantów, ulicą Wodną przez mostek 
i targowisko wracamy do ulicy Jagiellońskiej i Dworcowej. 

3.  Cieplice

dystans 5km              czas trwania 1h              w górę 80m              kalorie 300kcal16

 » Plac Piastowski

 » Kościół Ewangelicko - 
Augsburski

 » Pałac Schaffgotschów

 » Teatr Zdrojowy i kawiarnia 
zdrojowa - dawna Galeria

 » Pawilon Norweski

 » Park Norweski

 » Zespół pocysterski - Muzeum 
Przyrodnicze z Wirtualnym 
Muzeum  Barkowych Fresków 

i kościołem pw. św. Jana 
Chrzciciela

 » Długi Dom

 » Termy Cieplickie

 » Wieczorne pokazy fontanny 
multimedialnej i ciekawe 
iluminacje w Parku Norweskim

Na trasie:

Pałac Schaffgotschów

Zabytkowe freski 
  w zespole pocysterskim

Muszla koncertowa 
      w Parku Zdrojowym
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Wycieczkę zaczynamy przy dworcu PKP w Jeleniej Górze 
i kierujemy się w lewo na ulicę Krakowską, przecinając obwodnicę 
południową. Dojeżdżamy do skrzyżowania z przejazdem 
kolejowym, który przejeżdżamy i skręcamy w prawo pozostawiając 
po lewej płytę lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego. Znaki 
drogowe prowadzą nas do miejscowości Dąbrowica. Za mostem 
skręcamy w lewo podjeżdżając do góry do pałacu w Dąbrowicy, który 
aktualnie jest remontowany i nie jest dostępny dla zwiedzających. 
Na skrzyżowaniu poruszamy się w prawo w dół i przejeżdżając przez 
tory skręcamy w lewo. Mijamy zbiornik wody pitnej, który jest ulubionym 
miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców. Dojeżdżamy do Wojanowa, 
gdzie z daleka widać kompleks pałacu Wojanów. Tutaj możemy sobie zrobić chwilę 
odpoczynku, po którym udajemy się w kierunku kolejnego pałacu w Bobrowie, do którego dojedziemy 
przejeżdżając przez stalowo-drewniany mostek nad Bobrem. W Bobrowie kierujemy się lasem i drogą 
gruntową do Karpnik. Po dojechaniu do asfaltowej drogi skręcamy w prawo i dalej według znaków drogowych 
kierujemy się przez wieś Krogulec w kierunku Bukowca. Tamże tuż przed kościołem św. Marcina wjeżdżamy 
w polną drogę i podjeżdżamy do ruin zamku Kesselburg na Górze Zamkowej. Wieża widokowa u podstaw 
przywita nas kręconymi schodkami, a na szczycie pięknym widokiem na panoramę Karkonoszy i Rudaw 
Janowickich, okolicznych stawów hodowlanych oraz ruin Opactwa. Zjeżdżając w dół w kierunku Bukowca 
przejeżdżamy przez Dom Ogrodnika i Herbaciarnię. Kolejno kierujemy się ulicą Robotniczą w kierunku stawów 
hodowlanych i ruin Opactwa. Jadąc dalej przy granicy lasu, przy rzece dojeżdżamy do czerwonego szlaku GSS 
i wjeżdżamy przez most do Mysłakowic. Stąd jadąc prosto dotrzemy do kościoła w Mysłakowicach oraz Pałacu 
Królewskiego (obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum). Za kościołem zaczyna się ścieżka rowerowo-piesza, 
która zaprowadzi nas ulicą Sudecką do Jeleniej Góry. Mijając Hotel Mercure skręcamy przed basenem w prawo 
w ulicę Leopolda Staffa, a następnie w ulicę Nowowiejskiego w lewo i w dół do Alei Wojska Polskiego, skąd 
w kilka minut dojedziemy do dworca PKP.

4.  Pałace i ruiny zamku Kesselburg3.  Cieplice

dystans 31km             czas trwania 2.5-3h             w górę 350m            kalorie 900-1100kcal

Na trasie:
 » Lotnisko Aeroklubu 

Jeleniogórskiego

 » Pałac Bobrów

 » Kościół św. Marcina

 » Ruiny Zamku Kesselburg

 » Ruiny Opactwa

 » Dom Ogrodnika

 » Herbaciarnia w Bukowcu

Herbaciarnia w Bukowcu

     Dawny Pałac Królewski 
- Mysłakowice



Wyjeżdżamy z okolic Placu Ratuszowego ulicą 
Grunwaldzką, dojeżdżamy do Jeżowa Sudeckiego, gdzie 

czeka nas krótki podjazd do Płoszczynki, a za nim szybki 
zjazd do Czernicy. W Czernicy dojeżdżamy do głównego 

skrzyżowania i za mostem skręcamy w lewo. Po przejechaniu 
kilku kilometrów dojedziemy do wioski Nielestno. Tutaj skręcamy 

w lewo i jedziemy do Pilchowic po drodze przejeżdżając obok kanałów 
wodnych i pod wiaduktem kolejowym. W Pilchowicach według znaków 
kierujemy się na jedną z największych w Polsce zapór wodnych, która 
w 2012 roku obchodziła swoją setną rocznicę. Aby do niej dojechać 
najpierw musimy pokonać dość ciężki podjazd. Po krótkim odpoczynku 
i zapoznaniu się z historią zapory przejeżdżamy obok starego budynku 
dworca i nową wąską drogą dojeżdżamy do Strzyżowca. Stąd droga 
prowadzi nas do Siedlęcina. Tutaj zwiedzamy zabytkową Wieżę 
Książęcą. Przejeżdżamy przez most na rzece Bóbr i skręcamy w lewo. 
Dojeżdżamy do Jeziora Modre i Schroniska PTTK Perła Zachodu. Dalej 
szlakiem rowerowo-pieszym im. Mariana Południkiewicza powracamy 
do centrum Jeleniej Góry.

5.  Zapora Pilchowice

Wieża Książęca 
     w Siedlęcinie

Turniej pod 
     Wieżą Książęcą

Na trasie:
 » Zapora Pilchowice

 » Wieża widokowa na 
szczycie Wzgórza 
Krzywoustego „Grzybek”

 » Jezioro Modre

 » Wieża Książęca 
w Siedlęcinie

 » Schronisko PTTK Perła 
Zachodu18 dystans 35km             czas trwania 3-3.5h             w górę 550m             kalorie 1200-1500kcal

Zapora Pilchowice

Wieża widokowa 
          „Grzybek”
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Wyjeżdżamy z dworca PKP w Cieplicach, jedziemy 
w kierunku Sobieszowa ulicą Sobieszowską 
i dalej Cieplicką. Na trasie przejazdu zobaczymy 
ruiny średniowiecznego zamku Chojnik. 
Podjazd do Jagniątkowa zaczynamy ulicą 
Karkonoską. W najwyższym punkcie Jagniątkowa 
znajduje się malowniczo położone Muzeum 
Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” z kompleksem 
parkowym. Jadąc dalej warto zatrzymać się przy stawach 
w Michałowicach skąd rozpościera się widok na Śnieżne Kotły 
w zachodniej części Karkonoszy (Śląski Grzbiet). Zjeżdżając w dół 
możemy wstąpić do krainy dobrego humoru – zjawiskowego! Teatru Naszego. Opuszczając Michałowice 
przejeżdżamy przez skalny tunel i wjeżdżamy do Piechowic słynących z produkcji kryształów. Wracamy 
do punktu początkowego w kierunku Sobieszowa jadąc kolejno ulicą Michała Żymierskiego, Eugeniusza 
Romera, Cieplicką, Sobieszowską i Dworcową.

6.  Jelenia Góra - Michałowice

Na trasie:
 » Stawy Michałowice

 » Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharta Hauptmanna”

 » Zamek Chojnik

 » Transgraniczne Centrum 
Turystyki Aktywnej

 » Kościół Miłosierdzia 
Bożego w Jagniątkowie

 » Huta Szkła Piechowice

5.  Zapora Pilchowice

dystans 26km             czas trwania 2h             w górę 430m             kalorie 500-600kcal

Zamek Chojnik

Tunel skalny        Kościół Miłosierdzia 
Bożego w Jagniątkowie



Wyjazd z Zabobrza z okolic budowanej obecnie Galerii 
Sudeckiej – jedziemy trasą rowerowo-pieszą w kierunku 
Maciejowej (lewa strona). Na wysokości wiaduktu 
skręcamy w lewo w ulicę Łączną, która doprowadzi nas do 
Dziwiszowa. Przy moście skręcamy w prawo i dojeżdżamy 

do restauracji „Chatka Niedźwiadka”, następnie skręcamy 
w lewo w pierwszą drogę nieutwardzoną. Przejeżdżamy obok 

stawów hodowlanych i wjeżdżamy do Komarna. Przy kościele 
odbijamy w prawo i malowniczą trasą dojeżdżamy do Radomierza. 

Tutaj obowiązkowe jest zwiedzanie nowej wieży widokowej. Dalej 
dojeżdżamy do Janowic Wielkich. Nie przejeżdżając przez most jedziemy 

pod wiaduktem kolejowym prosto wąską asfaltową drogą do Trzcińska. Z Trzcińska 
możemy pojechać do Bobrowa spokojniejszą i łatwiejszą trasą, tj. lewą stroną Bobru. W Bobrowie 
zobaczymy remontowany pałac. Przejeżdżamy przez drewniany most i skręcamy w lewo do Wojanowa, 
gdzie znajduje się kolejny piękny pałac. Powracamy do Jeleniej Góry przez Dąbrowicę (przy lotnisku), ulicą 
Krakowską do dworca PKP.

7.  Jelenia Góra - Pałace i wieża 
widokowa w Radomierzu

Na trasie:
 » Wieża widokowa 

Radomierz

 » Pałac Bobrów

 » Pałac Wojanów 

 » Pałac Łomnica

Sokolik w Trzcińsku

20

dystans 36km              czas trwania 3h             w górę 300m             kalorie 1000kcal

Wieża w Radomierzu

Zbiornik wodny tzw. 
       żwirownia w Wojanowie
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Wyruszamy z Placu Ratuszowego ulicą Szkolną, następnie 
Bankową. Dalej ulicą Jana Matejki dojeżdżamy do 
Muzeum Karkonoskiego, skąd ulica Józefa Chełmońskiego 
doprowadzi nas na Wzgórze Kościuszki. Na górze możemy 
odpocząć na ławeczkach okalających profil geologiczny 
Sudetów. Następnie przejeżdżamy przy stawie w kierunku 
ulicy Adama Mickiewicza, skąd udajemy się do Dworu Czarne. 
Po zwiedzaniu udajemy się do Staniszowa, przejeżdżając 
obok stawu „Balaton”. Kolejną atrakcją wartą zobaczenia będzie 
zrewitalizowany XVIII-wieczny Pałac na Wodzie. Kontynuując 
przejażdżkę główną drogą Staniszowa dojedziemy pod zbocze Góry 
Witosza, gdzie zostawiamy zabezpieczone rowery. Pieszo udajemy 
się przez trzy skalne jaskinie na szczyt Witoszy, na której do 1945 roku 
znajdował się pomnik Bismarcka. Z punktu widokowego możemy podziwiać 
piękną panoramę Karkonoszy Zachodnich. Schodzimy w dół, kierując się do zabytkowego 
kościoła w Staniszowie. Następnym celem podróży są ruiny średniowiecznego zamku Księcia Henryka 
na Górze Grodna, do którego doprowadzi nas żółty szlak. Wracamy szlakiem niebieskim do Cieplic, gdzie 
zakończymy podróż. 

8.  Jelenia Góra - Ruiny Zamku 
Księcia Henryka na Grodnej - Cieplice

Pałac na Wodzie

Na trasie:
 » Wzgórze Kościuszki

 » Dwór Czarne

 » Staw „Balaton”

 » Pałac na Wodzie

 » Kościół w Staniszowie

 » Ratusz

 » Muzeum Karkonoskie

7.  Jelenia Góra - Pałace i wieża 
widokowa w Radomierzu

dystans 13km             czas trwania 1h             w górę 200m              kalorie 340kcal

Jeleniogórski ratusz nocą

Chata Karkonoska 
 w Muzeum Karkonoskim



Trasa asfaltowa, niezwykle trudna i wymagająca bardzo 
dobrej kondycji psychofizycznej. Przed wyjazdem należy 

zaopatrzyć się obowiązkowo w kask i sprawdzić hamulce. 
Wyjeżdżając z Jeleniej Góry kierujemy się do Podgórzyna, 

w którym zaczyna się długi i stromy podjazd aż do Przełęczy 
Karkonoskiej. Mijamy malowniczą Przesiekę oraz Drogę Sudecką, 

której  końcowe 4 km to najtrudniejsza  droga asfaltowa w Polsce, 
z nachyleniem do 30%. Na wysokości około 1000 m n.p.m. wjeżdżamy 
na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. W szczytowym odcinku 
przełamujemy barierę 1200 m  n.p.m., gdzie można dojechać do 
Schroniska Odrodzenie na wysokość 1236 m n.p.m. Wracamy do Drogi 
Sudeckiej tą samą trasą. Na tym stromym odcinku należy zachować 
szczególną ostrożność i nie rozpędzać się zbytnio. Nawierzchnia 
jest bardzo dziurawa i wyboista. Z Drogi Sudeckiej kierujemy się do 
Borowic i dalej w dół do Podgórzyna i Jeleniej Góry.

9.  Przełęcz Karkonoska - 
najtrudniejszy podjazd w Polsce

Na trasie:
 » Schronisko PTTK 

Odrodzenie

 » Cmentarzyk Ofiar 
Nazizmu

 » Kapliczka św. Antoniego

 » Teren Karkonoskiego 
Parku Narodowego

22 dystans 33km              czas trwania 3-4h            w górę 920m            kalorie 1200kcal

Przełęcz Karkonoska

Zjazd z Przełęczy 
          Karkonoskiej

Kościół pw. Miłosierdzia 
      Bożego w Przesiece

Znany jeleniogórski podróżnik
    rowerowy Damian Drobyk
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Wyjazd z centrum Jeleniej Góry - Plac Ratuszowy. 
Jedziemy w górę ulicą Sudecką i dalej odcinkiem 
rowerowo-pieszym do Łomnicy. Za mostem w Łomnicy 
skręcamy w prawo i bocznymi drogami dojeżdżamy do 
Ściegien. Tutaj przed trudniejszą częścią trasy możemy 
odpocząć w kowbojskim miasteczku Western City. Po 
kolejnych dwóch kilometrach dojeżdżamy do centrum Karpacza. 
Główną ulicą tego znanego turystycznego miasteczka jedziemy 
w górę aż do drewnianego kościółka - Świątyni Wang. Z Bierutowic, 
czyli najwyższej zamieszkałej części Karpacza zjeżdżamy w dół do 
Sosnówki. Tutaj możemy zwiedzić kapliczkę Świętej Anny. Trzymając 
się żółtego szlaku udajemy się do Sosnówki, dalej drogą publiczną do 
Staniszowa, skąd wracamy do Jeleniej Góry.

10.  Jelenia Góra - Karpacz 
świątynia Wang

Na trasie:
 » Dom Tyrolski

 » Muzeum Zabawek 
w Karpaczu

 » Park Bajek

 » Świątynia Wang

 » Western City

dystans 45km             czas trwania 3-4h             w górę 850m             kalorie 1240kcal

Wnętrze Świątyni Wang

9.  Przełęcz Karkonoska - 
najtrudniejszy podjazd w Polsce

Świątynia Wang

                           Park Miniatur 
                               w Kowarach

       Główny deptak Karpacza,
           ulica Konstytucji 3-go Maja


