Ze Świnoujścia przez Zieloną Górę
do Jeleniej Góry
Świnoujście

ZACHODNIOPOMORSKIE

LUBUSKIE

Zielona
Góra

Jelenia
Góra

Świnoujście to wielokulturowe przygraniczne miasto,
położone w najdalej wysuniętym na północny zachód
zakątku Polski. Na specyﬁczny, unikatowy w skali
całego kraju charakter miasta wpływa jego położenie.
Na 44 wyspach, otoczonych od północy wodami Morza
Bałtyckiego, a od południa Zalewu Szczecińskiego.
Świnoujście daje się poznać na wielu płaszczyznach,
jako: uznana miejscowość wypoczynkowa z najszerszą plażą na polskim wybrzeżu, centrum sportów
wodnych i turystyki aktywnej, a także nadmorskie
uzdrowisko o unikalnych walorach przyrodniczych,
klimatycznych i leczniczych. Szczególną atmosferę,
wyczuwalną niemal w każdym zakątku miasta, tworzy
transgraniczny charakter życia. W Świnoujściu granice
państwowe i kulturowe zacierają się, pozwalając czerpać pełnymi garściami z bogactwa, które oferuje Europa.

Zielona Góra to prawie 140-tysięczne miasto w województwie lubuskim; kulturalne i naukowe centrum
regionu położone kilkadziesiąt kilometrów od granicy
z Niemcami. Znajduje się tutaj uniwersytet, ﬁlharmonia, teatr, planetarium, Centrum Przyrodnicze,
Palmiarnia. Na miłośników dobrej zabawy czeka
Centrum Rekreacyjno-Sportowe z balonem wodnym
i najdłuższą zjeżdżalnią w kraju. Zielona Góra nazywana jest kolebką polskiego kabaretu. Miasto słynie
z kultywowanych przez wieki tradycji winiarskich.
Organizowane co roku Winobranie przypomina o tej
chlubnej karcie historii, a kilkanaście lokalnych
winnic wciąż produkuje wino o charakterystycznym,
niepowtarzalnym smaku. Polecamy odwiedzenie jedynego w Polsce Muzeum Wina i Palmiarni.

DOLNOŚLĄSKIE

Jelenia Góra – miasto liczące ponad 80 tys. mieszkańców położone w Kotlinie Jeleniogórskiej, otoczone pasmami Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich oraz
Karkonoszami z najwyższym szczytem Śnieżką. Miasto leży w pobliżu granicy z Czechami,
do Niemiec dzieli Jelenią Górę 70 km. Przez miasto prowadzą drogi komunikacyjne do:
Wiednia, Berlina i Pragi. O uroku malowniczego położenia miasta z jeleniem w herbie
nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz zobaczył jego panoramę na tle Karkonoszy.
Bogate i burzliwe dzieje ukształtowały miasto pełne tajemnic, barwnych zakątków
i historycznych pamiątek. Zapraszamy do gościnnej Jeleniej Góry i Karkonoszy – można
tutaj spędzić aktywne wakacje, bądź wypocząć w ciszy i spokoju...
Wydano na zlecenie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY.
Teksty: Urząd Miasta Jelenia Góra, opracowanie: MAWI

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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Jelenia Góra
w Karkonoszach

... kulturalnie i aktywnie
Karkonoska
Informacja Turystyczna
Plac Ratuszowy 6/7
tel. +48 519 509 343

...kulturalnie w Jeleniej Górze
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...aktywnie w Jeleniej Górze
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Luty
 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM – ZBLIŻENIA – "Filmowy raj –
tradycja, teraźniejszość i przyszłość regionu" – www.zoomfestival.pl
fot. Karol Soból

Jelenia Góra jest kulturalnym i artystycznym centrum regionu, znanym z festiwali
muzycznych, filmowych, niekonwencjonalnych działań teatralnych i pielęgnacji
tradycji. Dopełnieniem wszelkich przejawów działalności twórczej i artystycznej
w mieście jest bogaty kalendarz imprez – poczynając od „Wiosny Cieplickiej”,
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Zoom – Zbliżenia”, Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych – a kończąc na obchodach tradycyjnego święta miasta
– Września Jeleniogórskiego, któremu towarzyszy wiele spektakularnych wydarzeń.
Koncerty, spektakle, jarmarki, turnieje, wystawy itp. wypełniają program września
zapewniając dobrą zabawę i rozrywkę, a tradycyjny Jarmark Staroci i Osobliwości
od wielu lat przyciąga rzesze kolekcjonerów, w tym z Czech i Niemiec. Jeleniogórską
jesień uświetnia wspaniała uczta muzyczna z koncertami polskiego i światowego
jazzu – Krokus Jazz Festiwal. A koniec roku wieńczy wspólna zabawa mieszkańców
i turystów podczas dorocznego Sylwestra na Placu Ratuszowym.

Zapraszamy do Jeleniej Góry – tutaj każdy znajdzie coś dla siebie...

Kwiecień
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Zwolenników aktywnego wypoczynku

zapraszamy na górskie szlaki
i ciekawe trasy piesze, ścieżki do uprawiania nordic walking, sieć oznakowanych
szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, oraz doskonałe tereny do uprawiania różnych form kolarstwa od rekreacyjnego po wyczynowe.

Amatorom sportów ekstremalnych

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2018.
"Idiom: wolni od, wolni do…?" – www.festivalpestka.pl

oferujemy możliwość uprawiania
wspinaczki górskiej, szybownictwa i sportów lotniczych. Dla amatorów pięknych
widoków – przeloty samolotem wycieczkowym nad Kotliną Jeleniogórską. Znana
w Europie „karkonoska fala” przyciąga pilotów szybowcowych z kraju i zagranicy.

Maj

Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej

 XXVII Festiwal Muzyki Wiedeńskiej – www.filharmonia.jgora.pl
 WIOSNA CIEPLICKA – www.jeleniagora.pl
 III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Choreograficznej „Silesian Dance Festival”
www.jeleniagora.pl

Czerwiec
 Art & Glass Festiwal '2018 – www.jck.pl

Lipiec
 36. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – www.teatrnorwida.pl

Sierpień
 Festiwal dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów – wwww.festivaldellarte.eu
 II edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego – Georges Bizet – opera
"CARMEN" Stadion Parku Sportowego Złotnicza – www.jeleniagora.pl

w Sobieszowie zaprasza
na trasy pod Chojnikiem, gdzie w pięknej scenerii Karkonoskiego Parku Narodowego można doświadczać bliskiego kontaktu z naturą uprawiając nordic
walking, jazdę na rolkach bądź spacerując. Ciekawostką i dodatkową atrakcją
jest jedyny w Polsce tor z tworzywa sztucznego o śliskości śniegu, do uprawiania
narciarstwa biegowego w stylu klasycznym i dowolnym.

Dla miłośników wędrówek w przeszłość – liczne zabytki architektury
będące świadectwem bogatej historii miasta. Wędrujących Jeleniogórskim
Traktem Śródmiejskim – zaprasza Muzeum Karkonoskie z imponującą kolekcją
szkła artystycznego, a Muzeum Przyrodnicze to okazja do podziwiania unikatowego Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku.
Dla podtrzymania zdrowia – zaprasza Uzdrowisko Cieplickie oferujące

kurację na bazie wód termalnych, a Termy Cieplickie zachęcają do skorzystania
z licznych atrakcji wodnych.

Dla tych, którzy wybiorą kontemplację piękna przyrody
Karkonosze oferują zapierające dech panoramy…

Wrzesień





60. Wrzesień Jeleniogórski Koncert inauguracyjny – www.jeleniagora.pl
XXI Silesia Sonans – www.silesiasonans.pl
Jelenia Góra Trophy. Maja Włoszczowska MTB Race – www.mtbjelenia.pl
45. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości – www.jarmarkstaroci.com

Październik
 XVII KROKUS JAZZ FESTIWAL – www.krokusjazzfestiwal.pl

Grudzień
fot.Michal Kryla

 SYLWESTER POD RATUSZEM – www.jeleniagora.pl
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