
Jelenia Góra
... kulturalnie i aktywnie

Oferta spędzenia wolnego czasu
dla dorosłych i dla dzieci

Karkonoska 
Informacja Turystyczna

Plac Ratuszowy 6/7
tel. +48 75 519 509 343



Raj dla najmłodszych

AKADEMIA HAPPY KIDS

Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 20a 
tel. +48 75 64 22 022
salazabaw.akademiahappykids.pl
sekretariat@akademiahappykids.pl
 poniedziałek-piątek: 8.00-19.00

Tutaj wyszaleją się dzieci i młodzież. Maluchy w dwupozio-
mowej sali zabaw, gdzie można zorganizować też urodziny 
z profesjonalnym animatorem, kolorowym poczęstunkiem, 
balonami, malowaniem twarzy, a nawet zajęcia taneczne, 
sportowe i artystyczno-plastyczne. Oferta dla młodzieży 
obejmuje m.in. dyskotekę, karaoke, bal przebierańców czy 
warsztaty taneczne i bębniarskie. Dorośli w czasie zabaw 
swoich pociech mogą skorzystać na miejscu z lunch baru 
z domowym jedzeniem. 

BAWIALNIA DLA DZIECI  
STONOGA

Jelenia Góra, ul. Złotnicza 14 
tel. +48 603 782 604
stonogajg.pl/o-nas/
 poniedziałek-niedziela: 10.00-20.00
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Dzieciaki robią tutaj gigantyczne bańki mydlane, zwijają 
balony modelinowe, mają malowane buźki, pod okiem 
animatorów odbywają zajęcia integracyjne i sportowe. Za-
bawom sprzyja atrakcyjne wyposażenie z: klatką wielopo-
ziomową, trampoliną, ścianką wspinaczkową, jeździkami, 
bujakami, basenem wolnostojącym, tunelem stonogą itp. 
Na miejscu znajduje się bar oferujący napoje i przekąski. 

FUN PARK 
w CENTRUM HANDLOWYM „NOWY RYNEK”

Jelenia Góra, ul. Podwale 25 
tel. +48 534 146 115
nowy-rynek.com/zakupy/fun-park/?location=miej-
sce76
 poniedziałek-sobota 10.00-21:00,  

niedziela: 10.00-20.00 

Tutejszy kącik dla matki z dzieckiem nie raz już uratował 
rodzinne zakupy. Na miejscu znajduje się także dwupozio-
mowa konstrukcja ze zjeżdżalniami, basenem z piłeczkami, 
labiryntami i trampoliną, automaty: bujaki, symulatory jaz-
dy, air hockey, itp. oraz salki urodzinowe. 

LUPPO PUPPO 
SALA ZABAW w GALERII SUDECKIEJ

Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 51 
tel. +48 606 769 402
galeriasudecka.pl/marka/luppo-puppo-sala-zabaw-
dla-dzieci
 poniedziałek-niedziela: 9.00-21.00

To przystań frajdy dla maluszków i dzieci do 12 roku życia. 
Bujaczki, chodziki, mini basen z piłeczkami i przestrzenne, 
dwupoziomowe struktury do zabawy pozwalają dzieciom 
na ekspresję wyobraźni. W ofercie imprezy urodzinowe 
pod opieką animatorów. Rodzice i opiekunowie mogą 
w tym czasie skorzystać z kawiarenki z WiFi, oferującej 
pyszne ciasta, lody i znakomitą kawę. 
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NOWOLANDIA

Jelenia Góra, ul. Mostowa 2 
tel. +48 531 934 686
nowolandia.jelenia-gora.pl/oferta
 poniedziałek-czwartek: 15.00-20.00,  

piątek: 12.00-21.00, sobota: 10.00-21.00,  
niedziela: 10.00-20.00

Dmuchana zjeżdżalnia, boisko i morskie fale, jeździki i plac 
do jazdy przyciągną tutaj dzieciaki, które zdecydowanie 
chcą się wyszaleć. Na miejscu można zorganizować uro-
dziny, przy czym Jubilat otrzymuje karnet do ZOO w Gör-
litz i darmową wejściówkę na dowolny dzień.

 
PLACE ZABAW
Centrum i śródmieście
Osiedle Robotnicze 
ul. Wolności (przy SP nr 13)
ul. Morcinka (przy SP nr 10)
Wzgórze Kościuszki 
ul. Lipowa 

Osiedle Łomnickie 
Plac Różany 

Czarne 
ul. Okrężna

Zabobrze
ul. Noskowskiego 6 
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 
ul. Kiepury/Wiłkomirskiego 
ul. Paderewskiego 13 (przy SP nr 8) 

Cieplice
ul. Cieplicka (przy SP nr 6) 
ul. Zjednoczenia Narodowego 10 
Osiedle Orle 
Park Norweski 

Sobieszów 
ul. Dembowskiego (przy SP nr 15) 

> Raj dla najmłodszych
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Wodny świat

BASEN W HOTELU CIEPLICE  
MEDI & SPA

Jelenia Góra, ul. Cervi 11
tel. +48 75 75 51 041
hotelcieplice.pl • hotelcieplice@hotelcieplice.pl
 poniedziałek-piątek: 13.00-21.00,  

sobota-niedziela: 11.00-21.00 

Basen rekreacyjny znajduje się w hotelowej strefie Wellnes. 
Tworzy ją także jacuzzi z leczniczą wodą solankową oraz 
łaźnia rzymska, sauna fińska oraz sala fitness. Siedem gabi-
netów Strefy MEDI & SPA oferuje szeroki wachlarz usług re-
habilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych na ciało. Do dyspozy-
cji Gości BAR CAFE z daniami kuchni polskiej, przygotowa-
nych w oparciu o naturalne składniki i sprawdzone receptury.

KRYTA PŁYWALNIA 
KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18 
rezerwacje: tel. +48 75 645 33 40
kpswjg.pl/pl/centrum-sportowo-rehabilitacyjne 
plywalnia@kpswjg.pl
 poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  

15.00-19.00, sobota: 9.00-14.00
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W pływalni znajduje się 6-torowy sportowy basen pływacki 
o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 1,35-1,8 m, pomiesz-
czenia dla ratowników i instruktorów oraz zespół pomiesz-
czeń odnowy biologicznej wraz z funkcją rehabilitacyjną: 
sauna fińska (sucha), zespół natrysków, siedziska z kadziami 
do zanurzania nóg z zimną i ciepłą wodą, miejsce do leżako-
wania, dwie kabiny masażu suchego, stanowisko z wanną do 
masaży bąbelkowych, stanowisko tzw. czterokomorówki.

TERMY CIEPLICKIE

Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 5 
tel. +48 75 75 46 901
termycieplickie.pl • bok@termycieplickie.pl
 codziennie: 6.00-22.00 

Wewnętrzną część kompleksu tworzą: basen sportowy, 
rekreacyjny z atrakcjami (huśtawka wodna, hydromasaże, 
wir), brodziki, zjeżdżalnie wewnętrzne oraz dwa baseny 
termalne, z których można wypłynąć na zewnątrz bez 
względu na porę roku i temperaturę powietrza. W strefie 
SPA znajdują się wanny jacuzzi, bicze wodne, grota śnieżna 
oraz sauny i gabinety do masażu z szeroką ofertą zabiegów. 
Na piętrze znajduje się przytulna kawiarenka oferująca da-
nia ciepłe i zimne. 
 

UZDROWISKOWE SPA  
MARYSIEŃKA 
W UZDROWISKU CIEPLICE

Jelenia Góra, Pl. Piastowski 38 
tel. +48 75 64 26 570
uzdrowisko-cieplice.pl/zabiegi-spa 
spamarysienka@uzdrowisko-cieplice.pl
 poniedziałek-piątek: 15.00-21.00,  

soboty, niedziele i święta: 14.00-21.00 

Największą atrakcją jest tutaj kąpiel mineralna w leczniczej 
wodzie termalnej w uzdrowiskowym basenie z hydromasa-
żem. Na miejscu można także skorzystać z sauny, natrysku 
biczowego, solarium, kapsuły młodości, masażu klasyczne-
go, jak i odbyć zajęcia z aqua fitnessu. Zabiegi dostępne są 
bez badania lekarskiego po wcześniejszej rezerwacji. 

> Wodny świat
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KORT do SQUASHA

Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 5 
tel. +48 75 75 46 901
termycieplickie.pl • bok@termycieplickie.pl
 codziennie: 6.00-22.00

Znajduje się w Termach Cieplickich w Strefie Squash & Fit-
ness. Oprócz kortu do squasha (trening anga żu je wszystkie 
grupy mięśniowe, doskonale wpływając na ich wzmocnie-
nie), mieści się tam również strefa treningu funkcjonalne-
go, strefa aerobowa oraz sala fitness z szeroką gamą zajęć 
sportowych.

TRANSGRANICZNE CENTRUM 
TURYSTYKI AKTYWNEJ

Jelenia Góra, ul. Bronka Czecha 14 
tel. +48 75 61 99 950, +48 75 75 53 909
tcta.pl  • biuro@tcta.com.pl
 codziennie: 9.00-19.00

W malowniczej scenerii wzgórza Chojnik znajduje się tu-
taj trasa do nartorolek, mająca długość 2 km i szerokość 
2,5-3 m oraz trasy do narciarstwa biegowego: spacerowa 
– ok.  4 km • dla małych dzieci na polanie pod Chojnikiem 
– 500 m • trasa całoroczna do nartorolek, o nawierzchni 
asfaltowej i dł. 2 km, szerokości 3 m  • trasa wyczynowa 
o długości 2,5 km i szerokości 3 m. Na terenie centrum 
znajduje się także wygodny parking oraz łazienki. 

Ruch dla zdrowia
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KULTURALNIE  
– słowo, obraz, dźwięk

MUZEUM KARKONOSKIE

Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28
tel. +48 75 75 23 465
muzeumkarkonoskie.pl   
promocja@muzeumkarkonoskie.pl
 wtorek-niedziela: 9.00-17.00

Szczyci się największym w Polsce zbiorem szkła artystycz-
nego i użytkowego oraz wspaniałą kolekcją obrazów ma-
lowanych na szkle. Zbiory tworzą także owoce rzemiosła 
artystycznego, m.in.: wyroby z cyny, metalu, ceramiki bo-
lesławieckiej. Eksponowane są liczne grafiki śląskie z XVIII-
XX w. oraz linoryty współczesnego grafika Józefa Gielnia-
ka. Zbiory malarstwa reprezentuje jedna z największych 
w kraju kolekcja obrazów Wlastimila Hofmana oraz obrazy 
malarzy niemieckich, tworzących w regionie w XIX i 1. poł. 
XX w. Na miejscu obejrzeć można też model Kościoła Ła-
ski w Jeleniej Górze wykonany przez jego architekta Mar-
tina Frantza oraz wnętrze chałupy wiejskiej z charaktery-
styczną dla regionu jeleniogórskiego konstrukcją z XVIII/
XIX w.
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MUZEUM  
HISTORII I MILITARIÓW 

Jelenia Góra, ul. Sudecka 83 
tel. +48 75 61 62 682
militaria-muzeum.pl
biuro@militaria-muzeum.pl
 V-IX (wtorek-niedziela): 9.00-17.00,  

X-IV (wtorek-niedziela): 9.00-16.00 

Wystawa muzeum ma charakter plenerowy. Przy ul. Sudec-
kiej 83 prezentowana jest broń ciężka m.in.: wyrzutnia ra-
kiet kierowanych SPU 2P25M1, czołg średni T 34-85, koło-
wy transporter opancerzony BTR-152, Artyleryjska wyrzut-
nia rakietowa BM-13 „Katiusza”, wysokościomierz BOGO-
TA, stacja radiolokacyjna SON-9A, armaty polowe, armaty 
przeciwpancerne, działo bezodrzutowe B-11 kal. 107 mm, 
automatyczne armaty przeciwlotnicze, mina morska wz. 
1908/39, ciągnione armaty przeciwlotnicze. Placówka ofe-
ruje także zajęcia edukacyjne na wybrane tematy. 

MUZEUM  
DREWNIANYCH ZABAWEK 
W ZAKŁADACH ZORKA sp. z o.o.

Jelenia Góra, ul. Dworcowa 19
tel. +48 75 64 66 300
 poniedziałek-piątek: 8.00-13.00  

(po telefonicznym uzgodnieniu)

Można tu obejrzeć zestawy klocków, mebelki, łamigłów-
ki i wiele innych zabawek z drewna, pięknie malowanych, 
pochodzących już z lat 50. XX w., produkowanych tu do 
2004 r. Wysyłano je nie tylko na rynek krajowy, ale i do 
Ameryki, Anglii, Holandii i Belgii. Na wystawie prezento-
wane są też projekty plastyczne zabawek. Jednym z eks-
ponatów jest konik „Marcinek” nazwany tak na cześć pre-
zydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły. Na miejscu dzieci 
mogą także bawić się w budowanie drewnianych zamków, 
domków, pociągów i innych konstrukcji.
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> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk

MUZEUM PRZYRODNICZE  
oraz WIRTUALNE MUZEUM  
BAROKOWYCH FRESKÓW  
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jelenia Góra, ul. Cieplicka 11A
tel. +48 75 75 51 506
muzeum-cieplice.pl
muzeum@muzeum-cieplice.pl
 V-IX (wtorek-piątek): 9.00-18.00,  

(sobota-niedziela): 9.00-17.00,  
X-IV (wtorek-niedziela): 9.00-16.00

Ciekawe wystawy otaczają tu przybysza od samego wejścia. 
Charakter plenerowy mają: Mikroświat i Pasieka Karkono-
ska z modelami występujących lokalnie owadów i ulami 
figuralnymi.  We wnętrzu obiektu, gdzie dawniej mieścił się 
cysterski klasztor, znajduje się m.in. multimedialna wysta-
wa „Barokowe freski w cieplickiej prepozyturze klasztoru 
cysterskiego w Krzeszowie”, ekspozycja poświęcona histo-
rii klasztoru, Cieplic i uzdrowiska, prezentująca zasłużony 
dla regionu ród Schaffgotschów oraz szereg ekspozycji 
o charakterze ściśle przyrodniczym dotyczących: grzybów, 
ptaków, owadów, ssaków czy karkonoskich minerałów. Do 
obejrzenia jest także pięknie odtworzony klasztorny wiry-
darz. Placówka przez cały rok organizuje szereg imprez 
kulturalnych, w tym prelekcji przyrodniczych, koncertów 
muzycznych czy spotkań autorskich. Chętnych zaprasza 
także na lekcje muzealne. 

MUZEUM MIEJSKIE  
DOM GERHARTA HAUPTMANNA

Jelenia Góra, ul. Michałowicka 32
tel. +48 75 755 32 86 
muzeum-dgh.pl • kontakt@muzeum-dgh.pl
 V-IX (wtorek-niedziela): 9.00-17.00,  

X-IV (wtorek-niedziela): 9.00-16.00

Już sama willa zwana niegdyś „Wiessenstein” („Łąkowy Ka-
mień”), wybudowana dla Hauptmanna w latach 1900-1901, 
warta jest uwagi. Jej architektura jest mieszanką historyzmu 
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> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk

i neorenesansu, i pięknie komponuje się z otaczającym 
parkiem. Zgromadzone na miejscu pamiątki, w tym zdję-
cia, dokumenty, pierwsze wydania książkowe itd. dotyczą 
głównie życia i twórczości noblisty. Prezentowane są w: ga-
binecie pisarza, dawnej bibliotece, sali kominkowej, dawnej 
jadalni oraz holu zwanym „Halą Rajską”, w całości pokry-
tym polichromią autorstwa J.M. Avenariusa. Przez cały rok 
Muzeum organizuje też szereg wystaw czasowych oraz 
prelekcje, spotkania z uczonymi, koncerty, sztuki teatralne 
i lekcje muzealne. 

BIURO WYSTAW  
ARTYSTYCZNYCH 

Jelenia Góra, ul. Długa 1 
tel. +48 75 75 266 69
galeria-bwa.karkonosze.com
bwa@jeleniagora.pl 
 poniedziałek-piątek: 9.00-17.00,  

sobota 10.00-16.00

Ta miejska galeria sztuki współczesnej posiada dwie sale 
wystawiennicze, w których w zależności od aktualnych 
zjawisk kulturowo-artystycznych odbywają się wystawy 
i wernisaże poświęcone m.in.: rzeźbie, ceramice, szkłu, 
malarstwu, grafice czy fotografii. 

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 1
tel. +48 75 75 57 690
teatr.jgora.pl • sekretariat@teatr.jgora.pl

Trzon repertuaru tworzą spektakle dla dzieci, lalkowe i nie 
tylko, jedynie okazjonalnie odbywają się spektakle dla do-
rosłych. Teatr, który znajduje się w XIX-wiecznym budynku 
Teatru Zdrojowego, organizuje także widowiska plenerowe, 
najczęściej związane z historią regionu oraz bierze czynny 
udział w życiu kulturalnym uzdrowiskowej dzielnicy Jele-
niej Góry. Zespół świetnych aktorów i plastyków związa-
nych z tutejszą sceną przez cały rok zapewnia najmłodszej 
publiczności ucztę dla ducha. Dla zainteresowanych pla-
cówka prowadzi również warsztaty teatralne. 
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> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk

TEATR  
im. Cypriana Kamila Norwida

Jelenia Góra, ul. Krótka 3 (scena tymczasowa)
tel. +48 75 64 281 20
teatrnorwida.pl • widownia@teatrnorwida.pl

Znakomici aktorzy i świetnie opracowany repertuar to 
kapitał, którym Teatr Norwida szczyci się od lat. Placów-
ka zajmuje remontowany obecnie, secesyjny budynek 
wzniesiony na przełomie 1904/1905 r. jako „Dom Sztuki 
i Stowarzyszeń”. Dzisiaj oprócz produkcji spektakli teatral-
nych prowadzi projekty, takie jak np. „Teatr za murem” dla 
więźniów z problemem alkoholowym, zajęcia teatralne dla 
dzieci i młodzieży oraz od wielu lat współorganizuje słynny 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. 

Kino LOT 

Jelenia Góra, ul. Pocztowa 11
tel. +48 75 76 76 370
kino-lot.pl
 
Lokalizacja w ścisłym centrum Jeleniej Góry, w pobliżu 
głównego deptaka miasta oraz repertuar obejmujący ko-
mercyjne produkcje, jak i ambitne obrazy, zachęca do 
wizyty tutaj. Zresztą to właśnie w kinie LOT od wielu lat 
odbywają się w zimie projekcje i spotkania z reżyserami 
i aktorami w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego ZOOM – ZBLIŻENIA, którego celem jest promocja 
kina autorskiego, o wysokich walorach artystycznych, po-
ruszającego niezależną i oryginalną tematykę.

Kino HELIOS 
Galeria Sudecka 

Aleja Jana Pawła II 51, tel. +48 75 769 38 65
helios.pl/45

To nowoczesne kino posiada pięć klimatyzowanych sal, wy-
posażonych w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, a także 
srebrne ekrany najwyższej światowej jakości. W trzech sa-
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> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk

TIME GATES – Wrota Czasu  
Podziemia Jeleniej Góry 

Jelenia Góra, ul. Chełmońskiego 32 
tel. +48 602 779 229
biuro@timegates.pl
(planowane otwarcie: grudzień 2018)

Jeleniogórskie Podziemia pod Wzgórzem Kościuszki ożyją 
dzięki tej atrakcji. Spółka Arado, znana z podziemnej trasy 
turystycznej w Kamiennej Górze czy wrocławskiego Movie 
Gate w podziemiach Placu Solnego, zamierza przedstawić 
w nich historię Jeleniej Góry. Turyści, krążąc po koryta-
rzach, będą przekraczali kolejne bramy czasoprzestrzeni. 
Będzie można wejść do bajki lub świata filmowego, a na 
trasie oprócz przewodników, którzy będą odgrywać histo-
ryczne role, pojawią się i inni aktorzy, a inscenizacjom będą 
towarzyszyć efekty specjalne, światło i dźwięk.

lach dostępny jest pasywny system 3D DepthQ. Na miejscu 
znajduje się również kafejka z ofertą pysznych ciast i kawy 
oraz bar serwujący popcorn i zimne napoje. Kino prezentu-
je głównie aktualne przeboje kinowe. 

FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA

Jelenia Góra, ul. J. Piłsudskiego 60
tel. + 48 75 75 381 61 
filharmonia.jgora.pl
sekretariat@filharmonia.jgora.pl

Szeroki repertuar obejmujący wszystkie okresy muzyczne, 
doświadczeni muzycy, pełni pasji, nagrody na międzynaro-
dowych festiwalach i wierna publiczność świadczą o klasie 
tej świątyni muzyki. Koncerty odbywają się tutaj zawsze 
w piątki, ale i inne dni tygodnia, niedzielne poranki zaś za-
rezerwowane są dla dzieci, które poprzez zabawę uczą się 
zamiłowania do muzyki i jej rozumienia. Koncerty i zajęcia 
odbywają się w nowej filharmonii wybudowanej dla tutej-
szej orkiestry w 2002 r. na bazie obiektu z 1974 r. 
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KSIĄŻNICA KARKONOSKA
Jeleniogórskie Centrum Informacji  
i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska

ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 25 957 / 75 75 22 884
sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl
http://biblioteka.jelenia-gora.pl

Filie:

FILIA NR 3
ul. L. Różyckiego 4, 58-506 Jelenia Góra
tel. 75 76 74 977
 
FILIA nr 4
pl. Piastowski 32, 58-560 Jelenia Góra  
tel. 75 75 51 108

FILIA nr 5
ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra
tel. 75 75 54 614
 
FILIA nr 6
ul. Wrocławska 71, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 21 665
 
FILIA nr 8
ul. Sygietyńskiego 7, 58-506 Jelenia Góra 
tel. 75 76 72 448

> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk

Książki to główny skarb Książnicy. Ich udostępnianie to jed-
nak nie jedyne działanie tej świetnie wyposażonej i zorga-
nizowanej biblioteki. Regularnie odbywające się wieczory 
autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, wernisa-
że owoców pracy regionalnych artystów, zajęcia edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży, a nawet warsztaty z włóczką czy 
spotkania dla osób samotnych, stanowią o bogatej ofercie 
tej przystani kultury.

25

14



Ku radości

BOWLING CENTRUM, BILARD

Jelenia Góra, ul. Jana III Sobieskiego 23 
tel. +48 786 253 513
 poniedziałek-czwartek: 14.00-23.00, piątek- 

-sobota: 14.00-1.00, niedziela: 14.00-23.00

Fani kręgli i bili mają tu swoje eldorado. Centrum ofe-
ruje 4 profesjonalne tory bowlingowe, 2 stoły bilardo-
we oraz tarcze do gry w darts. Na miejscu działa też w peł-
ni wyposażony bar, gdzie po trudnej bowlingowej rundce 
można spróbować smacznych i orzeźwiających drinków.

DISCOWROTKI

Jelenia Góra, ul. 1 Maja 80 
tel. +48 506 739 572
discowrotki.pl
 wtorek-czwartek: 15.00-20.00,  

piątek: 15.00-21.00, sobota: 13.00-21.00,  
niedziela: 13.00-20.00

Można tutaj przy muzyce poszaleć na profesjonalnym torze 
wrotkarskim. Amatorzy mogą szkolić swoje umiejętności 

> Kulturalnie – słowo, obraz, dźwięk
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> Ku radości

pod okiem instruktora. Na miejscu działa wypożyczalnia 
wrotek i akcesoriów wrotkarskich, przytulna kawiarnia 
oraz… wypożyczalnia bajkowych strojów dla dzieci. Dla 
zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania im-
prezy „na wrotkach” na dowolną okazję. 

KF1-KARTING, AVATARARENA, 
ENERGY VR, CENTRUM  
REKREACYJNO-SPORTOWE

Jelenia Góra, ul. J. Kilińskiego 19 
tel. +48 608 708 640
doladujemocje.pl
 wtorek-piątek: 12.00-22.00, sobota-niedziela: 

10.00-22.00

Świetnie poczują się tutaj miłośnicy gier komputerowych 
i wirtualnych podróży po kosmosie, głębinach oceanu, 
śniących o lataniu, teleportacji czy rysowaniu w trójwymia-
rze. Pozwala na to rozbudowany system VR. Emocje do-
ładują i fani zabawy na torze kartingowym. Tutaj mierzy 
on 145 m, jest torem technicznym i można go przemierzać 
w gokartach SODI oraz CRG, przez co niejeden użytkow-
nik poczuje się jak prawdziwy kierowca F1. 

ESCAPE ROOM STARA FABRYKA

Jelenia Góra, ul. Jana III Sobieskiego 47 
tel. +48 574 216 397
3xit.pl • kontakt@3xit.pl
 środa, czwartek, piątek: 16.30 / 18.00 / 19.30, 

sobota, niedziela: 10.30 / 12.00 / 13.30 / 15.00 / 
16.30 / 18.00 / 19.30

Pokój jest zamknięty i trzeba z niego wyjść, a klucz kryje się 
w sprycie i kreatywności uczestników gry. Czeka na nich 
wiele trudnych zadań do rozwiązania, a jeśli utkną w mar-
twym punkcie mogą skorzystać z podpowiedzi Mistrza 
Gry, który uważnie ich obserwuje. Ta powstała w 1988 r. 
gra komputerowa z czasem „wyszła” z wirtualnego świata, 
wciągając uczestników do zmierzenia się z przeszkodami 
w „prawdziwym” świecie. 
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HOUSE OF MYSTERY 
(Escape room)

Jelenia Góra, ul. 1 Maja 14 
tel. +48 505 111 660
houseofmystery.pl
houseofmystery.jeleniagora@gmail.com
 poniedziałek-niedziela: 13.00-20.00

Są tu aż trzy pokoje do wyboru (Babcie na radarze, Druga 
szansa, Wyjście z mroku – planowe otwarcie w grudniu 
2018 r.), by świetnie się bawić, usiłując znaleźć klucz do 
wyjścia. Trzeba rozwiązać kolejne zagadki, a każdy element 
w pokoju ma znaczenie, symbole na ścianach układają się 
w podpowiedzi. Rozwikłanie kolejnych zagadek tylko przy-
bliża do finału, czyli znalezienia klucza do wyjścia z pokoju!

KING OF THE LOCK 
(Escape room)

Jelenia Góra, ul. Teatralna 1 
(lok. 208, I piętro)
tel. +48 691 771 138
kingofthelock.pl • rezerwacje@kingofthelock.pl

Przygoda w tym pokoju do ostatniej sekundy trzyma 
uczestników gry w ogromnym napięciu. Sprawa wygląda 
tak, że… po odwołaniu ze stanowiska, prezydent Jeleniej 
Góry zdecydował się zemścić na mieście i zaczął planować 
jego zniszczenie. W swoim gabinecie ukrył tajne plany, któ-
re niedługo mają się ziścić. Twój znajomy podbiera klucz 
z teczki byłego prezydenta i razem idziecie zobaczyć, co 
znajduje się w pokoju. Jeżeli zdążycie wykraść tajne pla-
ny przed jego powrotem, ocalicie miasto od zagłady. Czy 
podołacie?

Aktualizacja danych: październik 2018 r. 

Dane pochodzą z oficjalnych stron internetowych lub od właścicieli po-
szczególnych atrakcji. Miasto Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za 
zmiany w danych kontaktowych oraz godzin otwarcia atrakcji. 

ISBN 978-83-65895-69-1                                         © by Miasto Jelenia Góra, 2018
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> Jelenia Góra ...kulturalnie i aktywnie
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1.   AKADEMIA HAPPY KIDS, 
al. Jana Pawła II 20a

2.  BAWIALNIA DLA DZIECI 
STONOGA

 ul. Złotnicza 14

3. FUN PARK, ul. Podwale 25 

4. LUPPO PUPPO
 al. Jana Pawła II 51 

5. NOWOLANDIA
 ul. Mostowa 2 

6.  PLACE ZABAW

7. BASEN W HOTELU 
 CIEPLICE MEDI & SPA
 ul. Cervi 11 

8. KRYTA PŁYWALNIA 
 KARKONOSKIEJ 
 PAŃSTWOWEJ 
 SZKOŁY WYŻSZEJ
 ul. Lwówecka 18  

9. TERMY  
CIEPLICKIE

 ul. Park  
Zdrojowy 5  

14. MUZEUM HISTORII  
I MILITARIÓW 

 ul. Sudecka 83 

15. MUZEUM 
 DREWNIANYCH  

ZABAWEK 
 ul. Dworcowa 19

16. MUZEUM 
 PRZYRODNICZE 
 oraz WIRTUALNE  

MUZEUM 
 BAROKOWYCH  

FRESKÓW  
NA DOLNYM ŚLĄSKU

 ul. Cieplicka 11A

10. UZDROWISKOWE SPA 
MARYSIEŃKA  

 Pl. Piastowski 38

11. KORT do SQUASHA
 ul. Park Zdrojowy 5 

12. TRANSGRANICZNE 
 CENTRUM
 TURYSTYKI 
 AKTYWNEJ
 ul. B. Czecha 14 

13 MUZEUM  
KARKONOSKIE

 ul. Jana Matejki 28
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17.  MUZEUM MIEJSKIE 
 DOM GERHARTA 
 HAUPTMANNA
 ul. Michałowicka 32

18. BIURO WYSTAW 
 ARTYSTYCZNYCH
 ul. Długa 1

19. ZDROJOWY 
 TEATR ANIMACJI
 ul. Park Zdrojowy 1 

20. TEATR 
 im. Cypriana Kamila 
 Norwida
 ul. Krótka 3 
 (scena tymczasowa)

21. Kino LOT, ul. Pocztowa 11

22. Kino HELIOS,  
Aleja Jana Pawła II 51

23. FILHARMONIA  
DOLNOŚLĄSKA,  
ul. J. Piłsudskiego 60

24. TIME GATES 
 Wrota Czasu 
 Podziemia Jeleniej Góry
 ul. Chełmońskiego 32

25. KSIĄŻNICA 
 KARKONOSKA i Filie

26. BOWLING CENTRUM, 
BILARD 

 ul. Jana III Sobieskiego 23 
 DISCOWROTKI
 ul. 1 Maja 80 

27. DISCOWROTKI
 ul. 1 Maja 80

28. KF1-KARTING, AVATAR- 
ARENA, ENERGY VR, CEN-
TRUM REKREACYJNO-

 -SPORTOWE
 ul. J. Kilińskiego 19 

29. ESCAPE ROOM 
 STARA FABRYKA
 ul. Jana III Sobieskiego 47

30. HOUSE OF MYSTERY 
 ul. 1 Maja 14 

31. KING OF THE LOCK 
 ul. Teatralna 1 
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Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury i Turystyki
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 75 46 178, e-mail: kultura@jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl, facebook.com/MiastoJeleniaGora
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