S EUROREGIONEM PO ROZHLEDNÁCH
Rozhledna na Jagodnej
Bystrzyca Kłodzka

Turistické zajímavosti v okolí
Singletrack Jagodna
Singltrek Glacensis je největší sítí
cyklotras procházejících úzkými
lesními cestami v horském terénu. V
okolí rozhledny Jagodna se nachází
jedna z jejích tras - nenáročná
stoupání,
sjezdy
točivé
s
profilovanými zatáčkami, udusaný
štěrkový povrch, několik můstků a
kamenité úseky.

Bystrzyca Kłodzka - opevnění
Město má zachovanou uliční
dispozici
města
sevřeného
hradbami.
Část
hradeb
je
dochována, spolu s nimi i jižní Vodní
brána, Kladská věž, což byla
součást severní brány. Další
zachovanou částí opevnění je ještě
Rytířská věž nedaleko muzea
zápalek.

Bystrzyca Kłodzka - muzeum
zápalek
Bystřické muzeum zápalek vzniklo v
roce 1964 z iniciativy místních
občanů, členů Klubu přátel Bystřice
a vedení místní továrny na zápalky.
Najdete zde bohaté sbírky nástrojů
k rozněcování ohně, zápalkové
krabičky a nálepky z celého světa,
staré knihy, pohlednice a rytiny.

Długopole-Zdrój
Nejmenší lázně v Kladském výběžku
ve slunném údolí. Panuje zde až
neuvěřitelně idylická atmosféra,
kterou navíc umocňuje majestátní
tichý park. První lázeňské domy
začaly vznikat v první polovině 19.
století. Nachází se zde tři prameny
minerálních vod, Emilia, Kazimierz a
radioaktivní Renata.

Neratov - Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Kostel postavený pravděpodobně
podle návrhu Giovanniho Battisty
Alliprandiho byl za druhé světové
války poškozen, záchrany se dočkal
až po roce 1989. Bohoslužby dlouho
probíhaly pod otevřeným nebem, od
roku 2006 je loď zastřešená
částečně prosklenou střechou.

Naučná stezka BEDŘICHOVKA
Naučná stezka Bedřichovka vede
přes 8 informačních panelů, které
jsou na trase rozmítěny pouze v letní
sezóně od května do října a měří 3
kilometry. Stezka je určena pro pěší,
cyklisty a také vozíčkáře (jen panel
u Divoké Orlice není pro vozíčkáře
dostupný). Nejlepším východiskem je
chata Bedřichovka.

www.hrebenovka.cz

Více informací

www.bystrzycaklodzka.pl
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