
BAZA NOCLEGOWA
W GMINIE

JEŻÓW SUDECKI



GMINA JEŻÓW SUDECKI
Położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego (po-
wiat jeleniogórski) w Górach Kaczawskich i na Pogórzu Izerskim. Gmina ma bardzo 
bogatą historię sięgającą początków XIII w. Wspaniałe zabytki znajdujące się na jej 
terenie oraz tradycje lotnicze stanowią świadectwo wielowiekowej historii. Istniejące 
warunki terenowe, krajobrazowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki, rekre-
acji i sportu. Tereny wokół Góry Szybowcowej, Wzgórz Dziwiszowskich i Łysej Góry sta-
nowią naturalne zaplecze do uprawiania wielu dyscyplin sportowych i wypoczynku. 
Gmina leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
Walory przyrodnicze, krajobrazowe, atrakcyjne położenie geograficzne oraz bogactwo 
różnorodnych zabytków stanowią dużą zachętę do odwiedzania Gminy Jeżów Sudec-
ki przez turystów z kraju i zagranicy. Baza noclegowa i gastronomiczna w ostatnich 
latach znacznie się powiększyła urozmaicając swoją 
ofertę i na bieżąco podnosząc standard.

Najciekawsze miejsca i obiekty:

•	 Wieża	Książęca	w	Siedlęcinie,	wzniesiona	w	XIV	wieku	
budowla posiada cztery kondygnacje. Najcenniejszym 
elementem wyposażenia wieży są czternastowieczne 
malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu 
króla Artura – sir Lancelocie z Jeziora – jedyne zachowa-
ne takie na świecie!

•	 Zabytkowe	kościoły	w	Jeżowie	Sudeckim,	Czernicy,	Chro-
śnicy, Siedlęcinie i Dziwiszowie z jednowskazówkowym 
zegarem z 1800 roku.

•	 Krzyż	 Kozacki	 wystawiony	 ku	 pamięci	 trzech	 Kozaków	
z armii śląskiej, którzy zginęli w potyczce z oddziałem 
ułanów saskich w 1813 r. podczas wojen napoleońskich.

•	 Dom	Gwarków	w	Jeżowie	Sudeckim	–	budynek	z	1601	
roku, wybudowany jako karczma dla górników okolicz-
nych kopalń złota i srebra.

•	 15	kamiennych	krzyży	pojednania	z	największym	skupi-
skiem	5	krzyży	przy	kościele	w	Chrośnicy.

•	 Zabytki	techniki	–	urządzenia	hydrotechniczne	na	rzece	
Bóbr w Siedlęcinie i Wrzeszczynie (zapory, elektrownie, 
jazy, śluzy).

Imprezy o zasięgu ponadregionalnym:

Zlot	starych	szybowców	„Grunau	Baby”,	Rowerowe	„Łyso-
górki”,	Country	Cross–Motocross,	Ogólnopolskie	marsze	na	
orientacje,	 zawody	narciarskie,	biegi	Runextreme	Ledwie	
Dycha,	zawody	modelarskie	„Bitwy	powietrzne”.

Fragment malowidła ściennego

Góra Szybowcowa (Szybowisko)

Zabytkowy szybowiec  
„Grunau Baby”

Kościół pw. św. Wawrzyńca
w Dziwiszowie (fot. Anna Wawryk)
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Czernica 108, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 665 324 102
agrobozenka@gmail.com
www.agroturystyka-bozenka.neostrada.pl

8 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami•	
od 30 do 50 zł w zależności od długości pobytu •	
i sezonu
posiłki od 15 do 45 zł •	

Agroturystyka „Bożenka” to wspaniałe 
miejsce dla ludzi ceniących ciszę i spokój. 
Gospodarstwo położone w cichej miejscowo-
ści Czernica, która należy do najstarszych wsi 
w Górach Kaczawskich. Jedną z największych 
atrakcji turystycznych Czernicy jest renesan-
sowy pałac i kościół pw. św. Michała Archa-
nioła z 1273 roku. Unikalne walory przyrod-
niczo-krajobrazowe znajdują się na terenie 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, który 
jest wymarzonym miejscem do pieszych wę-
drówek i rowerowych eskapad. Zapraszamy 
również na smaczne wiejskie jedzenie. 

„BOŻENKA”
AGrotUryStyKA
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„KONOPKA”
AGrotUryStyKA

Czernica 79, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 757 122 171
konopka79@o2.pl

•	 10	miejsc	noclegowych	w	pokojach	 
3-4-osobowych

•	 pieczenie	chleba
•	 ekomuzeum

Wieś Czernica położona jest w dolinie 
potoku Lipka w Górach Kaczawskich, 10 
kilometrów na północ od Jeleniej Góry. 
Nasz ok. 300-letni dom (przebudowa ok. 
1860 r.) w typowym dla stylu łużyckiego, 
położony jest w środku wsi, ale oddalo-
ny od drogi głównej. Zapewniamy ciszę 
i spokój. Niewielkie odległości od god-
nych zwiedzania obiektów zabytkowych 
oraz Jeziora Pilchowickiego. Możliwość 
skorzystania ze spływu kajakowego rze-
ką Bóbr oraz jazdy konnej.
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„MAGO”
AGrotUryStyKA

Dziwiszów 35, 58-508 Jelenia Góra
+48 508 370 735, +48 516 082 114
malbor@wp.pl
http://mago-agroturystyka.pl

•	 pokoje	2-,	3-	i	4-osobowe

Nasze gospodarstwo znajduje się w Dziwi-
szowie, miejscowości znanej już od XIII wie-
ku. Wydobywano tu złoto od XIX w. znana 
jest głównie z kamieniołomu „Kapela”, gdzie 
pozyskiwano marmur. Wieś leży w środko-
wej części południowego grzbietu Gór Ka-
czawskich. Malowniczo otoczona górami, 
wzgórzami porośniętymi lasami, co tworzy 
wspaniały klimat i bazę do pieszych wędró-
wek. Idealne miejsce na wycieczki rowerowe 
dla rekreacyjnych rowerzystów, jak i bardziej 
zaawansowanych. Nasze gospodarstwo leży 
blisko Jeleniej Góry – ok. 5 km oraz takich 
kurortów jak Karpacz – 24 km, Szklarska 
Poręba – 26 km. Dla zmotoryzowanych to  
ok. 30 minut jazdy. Serdecznie zapraszamy!



Dziwiszów 86, 58-508 Jelenia Góra
+48 757 137 179
http://agroturystyka56.wix.com/dziwiszow

•	 8	miejsc	noclegowych	 
w	pokojach		1-	i	2-osobowych

•	 30	zł	od	osoby

Od wielu lat zajmujemy się prowadze-
niem gospodarstwa agroturystycznego 
w malowniczo położonym Dziwiszowie, 
w Górach Kaczawskich nieopodal Jeleniej 
Góry. Gospodarstwo znajduje się u stóp 
Łysej Góry, gdzie mieści się znana Mi-
krostacja Sportów Zimowych i Letnich.  
Jeśli pragniesz wypocząć w spokoju i za- 
ciszu gospodarstwa wiejskiego. Czas 
spędzony tutaj sprawi, że będziesz chciał 
odwiedzić nas ponownie. SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY.

„U CESI”
AGrotUryStyKA
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Dziwiszów 23, 58-508 Jelenia Góra 
+48 757 139 149, +48 693 510 761
zlotucha@wp.pl
www.zlotucha.pl  

•	 12	miejsc	noclegowych	 
w	pokojach	2-,	3-	i	4-osobowych

•	 40	zł	od	osoby

Agroturystyka „Złotucha” znajduje się 
w pięknie położonej miejscowości Dziwi-
szów, w paśmie Gór Kaczawskich. Atrak-
cją turystyczną naszej agroturystyki jest 
wypoczynek dla tych z Państwa, którzy 
lubią samotność w ciszy i spokoju oraz 
dla tych, którzy uwielbiają spędzać czas 
z dziećmi w rodzinnej atmosferze bądź 
też ze znajomymi.

„ZŁOTUCHA”
AGrotUryStyKA
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„ŁYSA GÓRA”
AGrotUryStyKA

Dziwiszów 88, 58-508 Jelenia Góra
+48 757 649 345, +48 603 954 845
elamariak@poczta.onet.pl
www.agroturystykalysagora.pl

•	 10-12	miejsc	noclegowych	w	pokojach	 
2-	i	4-osobowych,	1	studio	2	pokojowe	4-osobowe

•	 noclegi	od	55	zł	od	osoby
•	 posiłki:	śniadanie	25	zł,	obiadokolacje	40	zł 

Oferujemy miejsca noclegowe w kom-
fortowych warunkach w niezwykłym 165-
letnim domu szachulcowym malowniczo 
położonym we wsi Dziwiszów. Po sąsiedz-
ku stok narciarski i stadniny konne. Z okien 
i podwórka przepiękny widok na Karkono-
sze i Jelenią Górę. Dom położony jest wśród 
łąk i sadu ze starymi jabłoniami. W sadzie 
altana grillowa i miejsce na ognisko. Mamy 
tereny spacerowe ma szczycie Łysej Góry. 
W promieniu 25 km mnóstwo zabytków, 
ciekawych miejsc i znanych (Jelenia Góra, 
Karpacz, Szklarska Poręba) miejscowości.  
Serdecznie zapraszamy miłośników spokoju  
i klimatycznych miejsc.
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„ULIMA”
AGrotUryStyKA

Dziwiszów 70, 58-508 Jelenia Góra
+48 757 532 984, +48 696 030 700
ulima@ulima.com.pl
www.ulima.com.pl

•	 12	miejsc	noclegowych	w	pokojach	 
2-,	3-	i	4-osobowych

•	 od	30	zł	od	osoby

Zapraszamy do Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego „Ulima”, które znajduje się 
w malowniczo położonej miejscowości 
Dziwiszów, 4 km od obrzeży Jeleniej Góry. 
Stąd rozpościera się piękny widok na Kar-
konosze, jest blisko do atrakcyjnych pod 
względem turystyki górskiej miejscowości.  
Zachęcamy do odwiedzenia nas i wybrania 
się na piesze wycieczki w najbliższej okolicy 
po szlakach Gór Kaczawskich. A po cało-
dziennych rozrywkach zapraszamy na miły 
odpoczynek w naszym gospodarstwie.
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„ŁYSA GÓRA” 
Sp. z  o.o.

Dziwiszów 97a, 58-508 Jelenia Góra
+48 757 139 200
biuro@lysagora.pl
www.lysagora.pl
www.facebook.com/lysagora

•	 8	miejsc	noclegowych
•	 30	zł	od	osoby

Ski Arena Łysa Góra to ośrodek ma-
lowniczo położony w Sudetach Zachod-
nich, na terenie gminy Jeżów Sudecki 
w Górach Kaczawskich. Jest to doskonałe 
miejsce do uprawiania sportów zimo-
wych i letnich. Na terenie ośrodka znaj-
dują się: stacja narciarska wraz ze szkołą 
nauki jazdy na nartach Aesculap, stadni-
na koni, miejsca noclegowe, punkty ga-
stronomiczne, piękne tereny rekreacyjne. 
Wspaniałe miejsce dla osób ceniących ci-
szę i spokój z dala od miejskiego zgiełku.

Fot. Michał Rażniewski



Dziwiszów 148, 58-508 Jelenia Góra
+48 513 187 777, +48 757 139 055
info@siedliskoarte.pl
www.koniador.pl

•	 20	miejsc	noclegowych	w	pokojach	1-4-osobowych
•	 pokoje	kameralne	2-osobowe	80-140	zł/pokój
•	 pokoje	rodzinne	3-4-osobowe	120-240	zł/pokój
•	 mieszkanie	lawendowe	200-300	zł	pokój 

Otwarcie bramy do Siedliska „Koniador” to 
wejście do świata Alicji w krainie Czarów. U nas 
wszystko jest możliwe; urok natury przeplata 
się z nowoczesną sztuką, wyrafinowanie  z pro-
stotą, historia ze współczesnością. Z radością 
przyjmujemy gości, którzy potrafią docenić 
wyjątkowość miejsca i poczuć jego magnetyzm, 
również tych czworonożnych. Nasze siedlisko 
to idealna baza wypadowa do zwiedzania nie-
zliczonych atrakcji okolicy, po których można 
przenieść się w inny wymiar i poczuć się jak Jan 
Kochanowski za sprawą prawdopodobnie naj-
starszej lipy w Polsce, która cicho szeleści Gościu 
siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…

9

Siedlisko „KONIADOR”
AGrotUryStyKA



10

„CZTERY PORY ROKU”
AGrotUryStyKA

ul. Długa 101, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 795 826 985
kontakt@noclegi-jezow-sudecki.pl
www.noclegi-jezow-sudecki.pl

8 miejsc noclegowych w pokojach z łazienką •	
i	dostępem	do	aneksów	kuchennych
2	pokoje	2-osobowe,	1	pokój	4-osobowy•	
40	zł	od	osoby,	bez	posiłków •	

Agroturystyka „Cztery Pory Roku” poło-
żona jest w malowniczej miejscowości Jeżów 
Sudecki w pobliżu Góry Szybowcowej i stano-
wi świetną bazę wypadową do odwiedzenia 
atrakcji turystycznych Kotliny Jeleniogór-
skiej. Jak sama nazwa wskazuje „Cztery Pory 
Roku” jest to idealne miejsce do wypoczyn-
ku przez cały rok. Agroturystyka to świetne 
miejsce dla osób pragnących wytchnienia od 
wielkomiejskiego zgiełku w miłej, przyjaznej 
atmosferze. Nasz obiekt jest kameralny, a po-
koje posiadają wysoki standard, zachowując 
przy tym bardzo przytulny klimat domu ro-
dzinnego.
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„LOT”
AGrotUryStyKA

ul. Długa 61, 58-521 Jeżów Sudecki 
telefon/fax: +48 607 106 100, +48 608 310 355
irek-dudek@wp.pl
www.restauracjalot.pl
www.facebook.com/lotjezow 

•	 26	miejsc	noclegowych	w	pokojach	z	łazienkami	 
i bez łazienek

•	 od	35	zł	od	osoby	(bez	wyżywienia)	–	możliwość	
negocjacji 

Do Państwa dyspozycji noclegi w przystęp-
nej cenie w pokojach 2-4-osobowych bądź 
w apartamencie. Goście nocujący u nas mogą 
zamówić wyżywienie w restauracji lub przy-
rządzić je samemu w aneksie kuchennym, jest 
to wygodne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. 
Bezpośrednie sąsiedztwo z Jelenią Górą oraz 
bliskość miejscowości takich jak: Karpacz, 
Szklarska Poręba czy Dziwiszów, gdzie znaj-
duje się Mikrostacja Sportów Zimowych Łysa 
Góra, sprawia że oferta jest atrakcyjna dla mi-
łośników sportów zimowych i wycieczek gór-
skich.  Zapraszamy serdecznie.
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„Pod Srebrną Górą”
EKotUryStyKA

AgAtA i Zbigniew wolAk
ul. Długa 125, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 695 435 024, +48 757 132 221,  
+48 757 133 454
agatawolak@interia.pl
www.srebrna-gora.pl 

•	 pokoje	2-	i	4-osobowe	oraz	apartament
•	 od	45	zł	od	osoby

Zapraszamy do otoczonego uroczym ogro-
dem prawie dwustuletniego domu. Gospo-
darstwo położone jest u stóp Srebrnej Góry, 
z widokiem na Karkonosze. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom komfortu pobytu przy-
gotowaliśmy dwa rodzinne apartamenty i trzy 
pokoje gościnne z łazienkami. Możecie Pań-
stwo skorzystać u nas z domowych posiłków 
przygotowanych w części z produktów z wła-
snego, ekologicznego gospodarstwa (certy- 
fikat AGRO BIO TESTu). Rozkoszować się 
zapomnianymi smakami prawdziwych twa-
rożków, konfitur, soków, mleka i jaj. 
Więcej informacji na stronie internetowej.
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„Pod Górą Szybowcową”
AGrotUryStyKA

ul. lipowa 4, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 507 196 668, +48 757 132 646
asia.dudek04@wp.pl
www.asia.jezowsudecki.pl

•	 8	miejsc	noclegowych	w	pokojach	 
1-	i	3-osobowych	(łazienka,	kuchnia,	salon)

•	 cena	od	40	zł	od	osoby

Agroturystyka „Pod Górą Szybowcową” położona jest w cichym i bez-
piecznym rejonie Jeżowa Sudeckiego. Ta malownicza wieś od zawsze przy-
ciągała swoimi walorami turystów.  To doskonałe miejsce do wypoczynku 
i relaksu dla tych, którzy chcą się oderwać od zatłoczonych miast i spędzić 
trochę czasu w ciszy i miłej atmosferze. Z okien naszego domu rozpościera 
się piękny widok na Kotlinę Jeleniogórską, na całe Karkonosze ze Śnieżką 
oraz na pobliskie Rudawy Janowickie i Góry Izerskie, a gdy zapada zmrok, 
pobliska Jelenia Góra rozświetla się tysiącami świateł. Do dyspozycji na-
szych Gości mamy wiele map, ulotek i folderów z pobliskimi atrakcjami 
turystycznymi, szlakami turystycznymi, rowerowymi czy trasami nar-
ciarskimi. Na życzenie serwujemy smaczną i domową kuchnię w oparciu 
o własne produkty. Wypiekamy swojski, razowy chleb na zakwasie. W na-
szej Agroturystyce oferujemy Państwu ciszę, spokój i niezapomniane wi-
doki. Zapraszamy serdecznie!
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„DOM OGRODNIKA”
AGrotUryStyKA

ul. ogrodowa 6, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 511 822 099
dom@domogrodnika.eu
www.domogrodnika.eu

•	 apartament/obiekt:	4	pokoje	2-osobowe.		 
Nie	wynajmujemy	pojedynczych	pokoi,	a	cały	obiekt

•	 cena	za	1	dobę,	niezależnie	od	ilości	gości	w	obiekcie
•	 minimalny	okres	najmu	2	doby	–	cena	od	400	zł/dobę
•	 przy	pobytach	powyżej	4	noclegów	bezpłatna	 

sauna i studio fitness
•	 na	życzenie	śniadanie
  
Nasz przepis na Twój udany urlop: 

•  STUDIO FITNESS
•  SAUNA

Należy przygotować stary dom wybierając z niego 4 przestronne sypialnie, 
dołożyć ogromny salon z przepięknym widokiem na Kotlinę Jeleniogórską, 
nie zapominając o łazienkach i dużej, nowoczesnej kuchni z pełnym wypo-
sażeniem. Każdego dnia pamiętać o 1 porcji zaangażowania i 2 porcjach do-
brego humoru. Obowiązkowo dosypać 3 czubate łyżki kontaktu z naturą,  
1 łyżeczkę przytulnej domowej atmosfery, ziarenko komfortu i szczyptę indy-
widualizmu. Całą masę zalać dużą ilością optymizmu. Gotowe danie przyozdo-
bić serdecznością i uwagą, serwować codziennie z pogodą ducha i uśmiechem 
na ustach. Zawsze pamiętać o upodobaniach i życzeniach specjalnych gości. 
Przepis sprawdzony! Udaje się zawsze w Domu Ogrodnika! 
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poKoJE
GoŚCINNE Góra Szybowcowa 

,,SZYBOWNIK’’

ul. Szybowisko 1b, 58-521 Jeżów Sudecki
+48 605 036 522, +48 603 591 144
goraszybowcowa@wp.pl
www.goraszybowcowa.wkarkonoszach.pl 

•	 22	miejsca	noclegowe	w	pokojach	z	łazienkami	
•	 cena	za	nocleg	od	40	do	60	zł	za	osobę
•	 lądowisko,	hangar,	lot	szybowcem,	 
ścieżka	do	grawitacyjnych	startów	szybowców 
kurs	paralotniowy,	

•	 luneta	obserwacyjna
•	 przejażdżka	zabytkowym	autem	z	1926	roku

Góra Szybowcowa to miejsce historyczne, szczególnie ulubione przez śro-
dowisko lotnicze. Kroniki mówią, że pierwsze loty szybowcami odbywały się 
tu niemal wiek temu. Stojąc na szczycie tego magicznego miejsca, nie zdziwi 
nikogo fakt, iż akurat tutaj ulokowano najstarszą szkołę szybowcową na świe-
cie. Z okien hoteliku rozpościera się cudowny widok na trzy pasma górskie, 
co sprawia, że możemy poczuć się jak na pokładzie samolotu lecącego ponad 
szczytami gór. Odwiedzając Górę, na własnej skórze poczujesz ducha historii, 
co sprawi, iż będziesz chciał ją zgłębiać, a być może zarazić się nią, rozpoczy-
nając kurs pilotażu. Co roku hotelik odwiedzają pasjonaci lotnictwa i sportów 
ekstremalnych, malarze i artyści szukający inspiracji, co jest udokumentowane 
w naszej kronice. Bogaty kalendarz corocznych imprez zapewni przyjezdnym 
wiele atrakcji i wrażeń. Zapraszamy i życzymy wysokich lotów!
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12

ul. Perła Zachodu 1, Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra
+48 757 523 049, +48 510 200 030
schronisko@perlazachodu.eu
http://perlazachodu.eu

•	 noclegi	w	pokojach	2-	i	4-osobowych
•	 40	zł	od	osoby
•	 wspaniała	kuchnia
•	 ceremonie	ślubne	na	wieży	schroniska

Gościniec Perła Zachodu jest położony 
u stóp Jeziora Modre, zaledwie kilka kilo-
metrów od Jeleniej Góry. Perła Zachodu 
to obiekt PTTK z ponad 85-letnią historią. 
Malowniczo usytuowany tuż nad krawę-
dzią stromego urwiska, będącego jedno-
cześnie linią brzegową jeziora. Dzięki temu 
z tarasu i wieży widokowej schroniska, 
rozpościera się ujmująca panorama jeziora 
z „mostkiem zakochanych” i otaczający-
mi skałkami. W okolicy znajduje się wiele 
atrakcji turystycznych, wśród nich zabyt-
kowa Wieża Książęca w Siedlęcinie.

„PERŁA ZACHODU”
GoŚCINIEC



wrzeszczyn 25a, 58-508 Jelenia Góra
+48 502 252 730
kowalruschil@gmail.com 
www.kowaloweskaly.pl

•	 pokoje	z	łazienkami
•	 zdrowa,	wiejska	kuchnia,	dania	z	jagnięciny,	
przysmaki	z	wędzarni

•	 warsztaty	dla	dzieci	i	dorosłych,	zwierzyniec,	 
chata	grillowa,	taras	widokowy	

•	 zagroda	edukacyjna 

Lubisz, gdy budzi Cię pianie koguta? Świe-
że jajko na śniadanie? Lubisz spacerować 
po śniegu (boso), podziwiając panoramę 
Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich? 
Chcesz pokazać dzieciom jak wygląda 
owieczka, koza, daniel, królik? Pragniesz 
pozwolić poznać przez dotyk, co to jest 
wełna i jak powstaje filc? Jesteś smakoszem, 
koneserem, wędrowcem, joginem, rowerzy-
stą, narciarzem? Kilka dni z dala od zgieł-
ku miasta, przy ognisku, z przyjaciółmi,  
rodziną. Tylko u nas.

„KOWALOWE SKAŁY”
EKotUryStyKA



Opracowanie: UG Jeżów Sudecki 2016 • ISBN 978-83-65295-37-8 
Realizacja: AD REM Jelenia Góra, www.adrem.jgora.pl

Ceny podane w informatorze mają charakter informacyjny.  Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

BAZA 
NOCLEGOWA
W GMINIE 
JEŻÓW SUDECKI

Pole 
namiotowe

Miejsca
parkingowe

Zapraszamy
ze 

zwierzętami

Dostęp
do 

kuchni

Wyżywienie
na 

miejscu

Dostęp
do  

internetu

Telewizja
ogólno-

-dostępna

Rowery
do 

dyspozycji

Możliwość
jazdy 

konnej

Tereny
rekrea- 

cyjne

Miejsce
na grill,
ognisko

Plac
zabaw 

dla dzieci

30

3

3
E65

Chrośnica

Płoszczyna

Dziwiszów

JEŻÓW SUDECKI

ZGORZELEC

SZKLARSKA
PORĘBA

LEGNICA

WROCŁAW

DOLINY BOBRU

Bóbr

PARK KRAJOBRAZOWY

Wrzeszczyn

Siedlęcin

Wisła WARSZAWA

Wrocław

Karpacz
Jelenia Góra

Jeżów

Sudecki

Odra

N
I

E
M

C
Y

C
Z

E
C H Y S

Ł O W A C J A

U
K

R
A

I
N

A
B

I A
Ł

O
R

U
Ś

L I T W A

RO SJ A

Janówek

Czernica


