S EUROREGIONEM PO ROZHLEDNÁCH
Rozhledna na Czerńcu
Międzylesie

Turistické zajímavosti v okolí
Zámek Międzylesie
Nejcennější památkou ve městě
Międzylesie je zámek, ukrývající
prvky z různých historických
období a architektonických
stylů, částečně se nacházející v
podobě zříceniny. Ten je krytou
chodbou propojen s farním
kostelem Božího Těla.

Sołna jama
Solná jeskyně je malá krasová
jeskyně při výkopu starého lomu
na jihovýchodním úpatí hory
Czerniec v údolí potoka
Gołodolnik. Skládá se z chodby,
která se poté rozdvojuje – pravá
větev vede do komory s
krasovým jezerem a levá končí
vodním uzávěrem.

Hrad Szczerba
Zřícenina
hradu
leží
v
jihovýchodní části Bystřických
hor. Hradní kopec je obklopen
dvěma
horskými
potoky:
Głownia ze severu a jeho přítok
Gołodolnik z jihu. Zřícenina
hradu je obklopena přírodními
listnatými a smíšenými lesy.

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 Zemská brána
Chráněným přírodním výtvorem a
oblíbeným výletním místem je
Zemská brána. Jedná se o skalnatý
úsek Divoké Orlice, kde řeka
vyhloubila romantické údolí v
pevných, ale rozpukaných rulách a
pronikla tak do vnitrozemí Čech.
Dojmem vstupní brány do Čech
působí také kamenný most s jedním
obloukem na začátku údolí.

Zbytky vesnice Vrchní Orlice
Vrchní Orlice je připomínána jako
samostatná obec v roce 1603.
Rozkládala se na obou březích
pravostranného přítoku Divoké
Orlice, Hadinského potoka. Ve
středu obce kromě kostela byla
škola, hostinec, kovárna, mlýn, statek
a kovářství. Dodnes se dochoval
kostel Sv. Jana Nepomuckého a pár
staveb.

www.hrebenovka.cz

Více informací

www.miedzylesie.pl
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