Wzgórze Krzywoustego
z punktem widokowym
„Grzybek”

1

Bazylika Mniejsza
Świętych Erazma
i Pankracego

Rynek
z Ratuszem

2

3

Baszta, Brama
Wojanowska
i kaplica św. Anny
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Cerkiew
Świętych Apostołów
Piotra i Pawła
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fot. Vento Studio

fot. Vento Studio

Dawny barokowy kościół z XVIII wieku,
funkcjonujący od 1953 roku jako cerkiew prawosławna. Pochodzące z początków XX wieku ikony i ikonostas
przywiezione zostały ze zniszczonej
cerkwi na Lubelszczyźnie. Na szczególną uwagą zasługują współczesne
freski Jerzego Nowosielskiego i Adama
Stalony-Dobrzańskiego oraz wmurowane w północną ścianę dwa średniowieczne kamienne krzyże.

Muzeum
Karkonoskie

Ewangelicki Kościół
Zbawiciela

Pałac
Schaffgotschów

Zespół Pocysterski
Muzeum Przyrodnicze
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fot. Karol Soból

fot. Michał Kryla

Jelenia Góra
Aktywnie

Polecamy








Termy Cieplickie
www.termycieplickie.pl
Borowy Jar i trasy wspinaczkowe
www.turystyka.jeleniagora.pl/content/borowy-jar
Aeroklub
www.aeroklub.jgora.pl
Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej
www.tcta.com.pl
Trasy rowerowe
www.turystyka.jeleniagora.pl/content/trasy-rowerowe-0
Atrakcje dla dzieci i rodziny
www.turystyka.jeleniagora.pl/content/atrakcje-dla-dzieci
Time Gates - Bramy Czasu
https://timegates.pl

Kultura i rozrywka

Polecamy
fot. Kazimierz Piotrowski

Jeden z sześciu tzw. „kościołów łaski”
na Śląsku, obecnie katolicki kościół
w stylu barokowym, mogący pomieścić ok. 8 tys. osób. Wybudowany na
początku XVIII w. na planie greckiego
krzyża, góruje nad okolicą dzięki wieży
o wysokości 66 m. Wewnątrz znajdują
się organy z 1729 roku – jedyny tak
duży instrument w Polsce, w którym
zachowało się 4571 oryginalnych
piszczałek. Kościół otacza malowniczy
cmentarz z barokowymi kaplicami
grobowymi z XVIII w.

fot. Tadeusz Prociak

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
to nowoczesny, obiekt. Na stałych wystawach: „Z historii Jeleniej Góry i regionu” oraz „Szkła artystycznego” udostępnionych zostało 2 tys. eksponatów.
Kolejne 2 tys. prezentowane są w formie
multimediów. Filmy, prezentacje, edukacyjne gry komputerowe uzupełniają
wiedzę o zabytkach i historii regionu.
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
wyróżnia największa w Polsce kolekcja
szkła artystycznego licząca 8 tys.
eksponatów.

fot. Sławomir Ślusarczyk

Barokowa budowla położona w centrum Cieplic, uzdrowiskowej części
Jeleniej Góry, należąca do parafii
ewangelicko-augsburskiej. Jednonawowa świątynia z emporami, nakryta
łamanym, czterospadowym dachem
powstała w XVIII wieku. Z tego też
okresu pochodzą barokowo-klasycystyczne elementy wyposażenia
wewnątrz. W świątyni znajdują się
organy z XX w. posiadające ponad 2
tys. piszczałek.

fot. Vento Studio

Imponujące założenie z budynkiem
głównym i skrzydłami skierowanymi
w stronę ogrodów wybudowano w
XVIII w. jako siedzibę rodową. Uwagę
zwraca ozdobna fasada z dwoma herbowymi kartuszami nad wejściami.
Budowlę w klasycystycznym stylu,
w której mieści się dziś filia Politechniki Wrocławskiej, podziwiać możemy
z zewnątrz, ciesząc się do woli urokami zadbanego Parku Zdrojowego
graniczącego z pałacem.

fot. Vento Studio

Podczas cieplickich wędrówek nie sposób pominąć Zespołu Pocysterskiego
z kościołem św. Jana Chrzciciela, odrestaurowaną wieżą-dzwonnicą oraz
częścią dawnego konwentu cysterskiego należącego obecnie do Kolegium
Zakonu Pijarów. W budynkach Zespołu mieści się Muzeum Przyrodnicze
z wieloma bogatymi wystawami.

 Jeleniogórskie Centrum Kultury
 Osiedlowy Dom Kultury
 Miejski Dom Kultury „Muflon”
 Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury
 Zdrojowy Teatr Animacji
 Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
 Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”
 Muzeum Przyrodnicze

www.muzeumkarkonoskie.pl
www.galeria-bwa.karkonosze.com
www.biblioteka.jelenia-gora.pl

 Muzeum Karkonoskie
 Biuro Wystaw Artystycznych
 Książnica Karkonoska

www.filharmonia.jgora.pl

 Filharmonia Dolnośląska

Zdrojowy Teatr
Animacji w Parku
Zdrojowym
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fot. Michał Kryla

Zmęczeni wędrówką możemy odpocząć w cieplickim Parku Zdrojowym,
odwiedzając przy okazji Zdrojowy Teatr
Animacji. Ta jedna z trzech dolnośląskich scen lalkowych mieści się w dziewiętnastowiecznym budynku w stylu
klasycystycznym, którego wnętrze
wraz z mechanizmami scenicznymi
wykonane zostało z drewna. Teatr
wystawia spektakle lakowe dla dzieci
oraz organizuje szereg wydarzeń
muzycznych.

Park
Norweski
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Zamek
Chojnik
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fot. Michał Kryla

Sąsiadujący z Parkiem Zdrojowym, jest
kolejnym wspaniałym miejscem do odpoczynku. Stworzony na początku XX
wieku, zachwyca dziś piękną, zadbaną
roślinnością oraz takimi elementami
architektury jak: kamienny mostek nad
stawem, białą altaną, licznymi stylizowanymi ławkami i latarniami. W parku
znajduje się Pawilon Norweski wybudowany w 1909 r. na wzór restauracji
znajdującej się ok. 8 km od Oslo.
Wieczorami możemy podziwiać podświetlaną wielobarwnie fontannę.

Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa
i Kościół św. Marcina
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fot. Wiesław Jurewicz

Zbudowany w XIV w. przez księcia
Bolka II, jest dziś jedną z najchętniej
odwiedzanych dolnośląskich budowli
warownych. Malowniczo położony,
doskonale prezentuje się z tras dojazdowych, ale pozwala też na podziwianie rozległej panoramy Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. W okresie wakacyjnym można wziąć udział w jednej
z rycerskich imprez.

Muzeum Miejskie
Dom Gerharta
Hauptmanna
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fot. Sławomir Ślusarczyk

W Sobieszowie warto odwiedzić dwie
wyjątkowe świątynie. Kościół NSPJ to
poewangelicka budowla z XVIII w. z
drewnianym beczkowym sklepieniem
ozdobionym iluzjonistycznym malowidłem. Możemy tam też obejrzeć wizerunek Jezusa na tle panoramy Karkonoszy autorstwa Wlastimila Hofmana
oraz bezcenne organy. Kościół św.
Marcina z XIV w. posiada z kolei
niezwykły układ – główną fasadę
stanowi wydłużona ściana boczna.

Polecamy

www.jck.pl
www.odk.jgora.pl
www.muflon.sobieszow.pl
www.przystantworcza.pl
www.teatr.jgora.pl
www.teatrnorwida.pl
www.muzeum-dgh.pl
www.muzeum-cieplice.pl/index.php/pl

Punkty informacji miejskiej

Karkonoska Informacja Turystyczna,
Plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 601 507 885, it@jeleniagora.pl
Informacja Turystyczna
przy Biurze Podróży Trendy Travel,
Pl. Piastowski 36, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice
tel.: +48 661 566 226, itcieplice@jeleniagora.pl

fot. Sławomir Ślusarczyk

Wybudowana w 1901 roku willa noblisty łączy styl historyczny z neorenesansowym. Wewnątrz uwagę zwraca
Sala Rajska z barwnymi, bogatymi
freskami i błękitnym sufitem. Dziś willa
stanowi oddział Muzeum Miejskiego
poświęcony Hauptmannowi, gdzie obejrzeć można wystawę dokumentującą
jego życie. W Domu odbywają się
także koncerty, konferencje, warsztaty
operowe i liczne imprezy dla dzieci.

Uwaga!

Telefony alarmowe i informacyjne

112 Numer ratunkowy ....................................................................................................... 112
Numer ratunkowy GOPR ................................................................ +48 601 100 300 lub 985
Infolinia PKP Jelenia Góra (Koleje Dolnośląskie) .................................. +48 76 742 11 12
Infolinia PKS Jelenia Góra ....................................................... +48 75 64 22 100 lub 108
Infolinia komunikacji miejskiej ............................................................. +48 75 76 48 736
Ogólnopolska Infolinia Turystyczna ................................................................. +48 22 278 77 77

SOS Telefon bezpieczeństwa dla turystów ................................................... +48 608 599 999

trasy
turystyczne
Wydarzenia

Polecamy
 Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Zoom – Zbliżenia”

www.zoomfestival.pl

 Wiosna Cieplicka

www.jeleniagora.pl

 Cieplickie koncerty organowe

www.luteranie.cieplice.pl

 Noc Muzeów

www.jeleniagora.pl
www.jck.pl

 Finał Jeleniogórskiej Ligii Rocka, Święto Studentów Juwenalia

www.jck.pl

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA

www.jeleniagora.pl

 Art & Glass Festiwal
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
 Festiwal dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów

www.jeleniagora.pl

 Wrzesień Jeleniogórski

www.jeleniagora.pl

 Festiwal Silesia Sonans
 Jeleniogórskie kiermasze ekologiczne i produktów regionalnych
 Jarmark Staroci i Osobliwości
 Krokus Jazz Festiwal

Polecamy





www.jeleniagora.pl
www.festivaldellarte.eu/pl

www.karr.pl, www.jeleniagora.pl
www.jarmarkstaroci.com
www.krokusjazzfestiwal.pl

Usługi

https://mzk.jgora.pl/aplikacje-biletowe
Bilety komunikacji miejskiej
Strefa płatnego parkowania
https://miasto.jeleniagora.pl/content/strefa-p%C5%82atnego-parkowania
Wypożyczalnia rowerów
www.turystyka.jeleniagora.pl/content/wycieczki-i-trasy-rowerowe
Taksówki
www.turystyka.jeleniagora.pl/content/taxi

Polecamy

Restauracje i noclegi

www.turystyka.jeleniagora.pl
a

fot. Michał Kryla

Niezwykły, wielokrotnie przebudowywany, zespół fortyfikacji z początków
XVI i XVIII w., składający się z gotyckiej
baszty oraz barokowej Bramy Wojanowskiej i bastei. Surowa architektonicznie basteja z basztą pełniła podwójną funkcję: budowli obronnej oraz
kaplicy św. Anny. Na elewacjach znajdują się liczne otwory strzelnicze,
które świadczą o ich pierwotnym
przeznaczeniu.

Kościół Podwyższenia
Krzyża Św. z zespołem
kaplic nagrobnych
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fot. Sławomir Ślusarczyk

Okazała świątynia pod wezwaniem
patronów Jeleniej Góry ostateczny
gotycki kształt zyskała w XV wieku,
z którego to okresu zachowały się kamienne detale w portalach i obramieniach okiennych. Budowla zachwyca
bogatym wnętrzem z cennym, zabytkowym wyposażeniem. Warto zwrócić
uwagę na monumentalny barokowy
ołtarz i organy z XVIII w, XVI-wieczną
ambonę i intarsjowane stalle.
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fot. Vento Studio

Tętniący życiem Plac Ratuszowy, otoczony kamieniczkami z XVII i XVIII w.,
które tworzą jedyny na Dolnym Śląsku
kompletny zespół zabudowy podcieniowej. Centrum rynku zajmuje ratusz
z poł. XVIII w., połączony z sąsiadującymi „Siedmioma Domami” uroczą
galeryjką. Obok ratusza znajduje się fontanna z rzeźbą Neptuna upamiętniająca dobre kontakty handlowe miejskich
kupców z zamorskimi krajami, a nieopodal mieści się Wieża Bramy Zamkowej
stanowiąca punkt widokowy.
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fot. Vento Studio

Zalesione wzniesienie (375 m n.p.m.),
położone w zakolu Bobru. Na wzgórze
prowadzi malownicza trasa spacerowa,
której ukoronowaniem jest wybudowana w 1911 roku wieża widokowa,
zwana Grzybkiem. Z dwudziestodwumetrowej wieży podziwiać można
panoramę miasta, Kotlinę Jeleniogórską
i Karkonosze. Wycieczkę warto kontynuować przez Borowy Jar w kierunku
schroniska PTTK Perła Zachodu.

