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LEGENDA



W  ZOO TEAM – świecie zwierząt 
egzotycznych czekają prawdziwe 
przygody! To miejsce dla śmiałków, 
którzy chcieliby na własnej skórze 
sprawdzić czy ptaszniki rzeczywiście 
są tak włochate jak głosi legenda, 
albo jakie są w  dotyku łuski wa-
ranów i  czy boa da się pogłaskać. 
W  środku poznamy również cieka-
wostki dotyczące ich budowy i życia.

Przystań Złotniki to innowacyjna 
koncepcja wypoczynku w plenerze 
we Wrocławiu. Nowootwarty obiekt 
zaprasza na spływy pontonowe po 
malowniczym odcinku rzeki Bystrzy-
ca przez obszar Parku Krajobrazowe-
go. Na terenie przystani znajduje się 
miejsce do piknikowania, liczne gry 
plenerowe oraz odbywają się anima-
cje dla dzieci.

To podziemna, multimedialna ekspo-
zycja poświęcona legendarnej postaci 
Ducha Gór. Tu wysłuchasz wspania-
łych opowieści m.in. o zasiedlających 
Karkonosze zielarzach, legendarnych 
Walończykach czy związane z władcą 
Karkonoszy. Multimedialny i  interak-
tywny charakter ekspozycji powodu-
je, że odwiedzający poszerzają swoją 
wiedzę przez zabawę i działanie. 

Kofuku to japoński koncept slow-fo-
od, opierający się na tradycyjnych 
recepturach wprost z  kraju kwitną-
cej wiśni. W  Kofuku troszczymy się 
o naturę – działamy w myśl idei zero 
waste, a nasze dania obrazują dążenie 
do japońskiej doskonałości i harmonii. 
Zapraszamy na wyśmienite sushi, ta-
tary, azjatyckie zupy, sałatki i desery.

Mała Japonia – Ogród Japoński 
Siruwia to jedno z  najciekawszych 
miejsc Karkonoszy. W  każdym 
zakątku Małej Japonii czekają nie-
zwykłe atrakcje, które musisz zo-
baczyć. Zachwycone będą zarówno 
osoby szukające relaksu i  odpo-
czynku, jak i  te, które poszukują 
wrażeń i nowych doświadczeń. 

Najmłodszych odkrywców i  poszu-
kiwaczy przygód zapraszamy do 
najnowszej atrakcji w Małej Japonii 
– Ogrodzie Japońskim Siruwia: no-
woczesnego placu zabaw, który nie 
ma sobie równych. To najwyższy 
plac zabaw na Dolnym Śląsku! Na 
dzieci czeka 9 ponad 10-metrowych 
zjeżdżalni, linowe wieże wspinacz-
kowe, leżaki i plaża. 

To najstarsza w województwie 
hodowla pstrąga wraz z lokalem 
gastronomicznym, gdzie możesz 
zatrzymać się by odpocząć z wędką 
w dłoni, skosztować naturalnego, po-
zbawionego chemicznych dodatków 
jedzenia i cieszyć się chwilą oddechu 
w najbardziej zielonym, nieskażonym 
ludzką ręką obszarze Polski!

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada to 
atrakcje dla dużych i małych przez cały 
rok! Wśród atrakcji znajdziemy m.in. 
500 m zjazd kolejką grawitacyjną 
Alpine-Coaster, 12-metrową wieżę 
emocji, tory do mini golfa, a dla naj-
młodszych Ogród Dmuchańców. Na 
miejscu czekają też napoje, desery 
i regionalne piwa serwowane na tara-
sie z widokiem na Karkonosze. 

Restauracja SAMARQAND serdecznie 
zaprasza do spróbowania dań kuchni 
uzbeckiej!  Shisha, dania z grilla i nie 
tylko, znakomite napoje, muzyka na 
żywo…  Twórz niepowtarzalny kli-
mat razem z nami!  Do dyspozycji sala 
główna, taras letni i pokój VIP. 
Widzimy się na Stawowej 23!

Zapraszamy na jedyne górskie pole 
golfowe w Szczytnej k. Polanicy-Zdro-
ju, gdzie w przyjaznej atmosferze 
pod okiem instruktorów postawisz 
„pierwsze kroki w golfie”. Na miejscu 
dostępna jest wypożyczalnia sprzętu 
dla początkujących i zaawansowa-
nych oraz miejsca noclegowe w dom-
kach z widokiem na panoramę gór. 

Spływ pontonowy Przełomem 
Bardzkim to wyprawa pięcioma me-
andrami Nysy Kłodzkiej. Popłyniecie 
pradawną doliną, pomiędzy łąkami 
i wysokimi skałami otulonymi lasem, 
który od stuleci porasta zbocza Gór 
Bardzkich. Spływ zaczyna się przy Pa-
łacu w Ławicy, a kończy na przystani 
przy moście w Bardzie.

Jedyny w  Polsce podziemny wo-
dospad, przejazd kolejką górniczą, 
spotkanie z  Gnomem i  Alchemikiem, 
płukanie złota, unikatowa w skali Eu-
ropy Średniowieczna Osada Górnicza, 
Pradawna Sztolnia Ochrowa, Wystawa 
Minerałów, Muzeum Górnictwa i Histo-
rii Złotego Stoku. To wszystko w Kopalni 
Złota w Złotym Stoku, gdzie czeka cały 
dzień dobrej, rodzinnej zabawy! 

Złoty Jar to ukryta w głębi lasu stuletnia 
willa, położona w Górach Złotych, nad 
Złotym Potokiem. Znajduje się tu re-
stauracja z wyśmienitą kuchnią opartą 
na regionalnych produktach sezono-
wych. Na piętrze znajdują się pokoje do 
wynajęcia dla samotnie podróżujących 
i tych z rodziną, dla dużych ekip i ma-
łych grup, dla szkół i firm. 

Happyland to rodzinne centrum 
zabaw na świeżym powietrzu. Na 
ponad czterech tysiącach metrów 
kwadratowych dzieci mogą hasać 
w  labiryntach, na zjeżdżalniach, 
trampolinach i  dmuchańcach.  
W  okresie letnim uruchomiona zo-
stanie strefa wodna ze zjeżdżalnia-
mi. Na rodziców czeka strefa chillout 
a dla najmłodszych – kącik zabaw. 

Najwyższa wieża widokowa w Pol-
sce! Sky Walk Świeradów-Zdrój 
zaprowadzi Cię na wysokość 62 
metrów. Zachwycająca konstrukcja 
jest uzupełniona o  edukacyjne, 
kulturowe i ekstremalne elementy, 
które napotkasz w  trakcie spaceru 
po kładce o długości 850 metrów. 

Polish Lody to lodziarnia w  której 
spełniają się marzenia! Sorbety 
mają ujemne kalorie, a  lody... lody 
są tak dobre że aż szkoda je liczyć. 
Każdego dnia kręcimy je od rana dla 
entuzjastów czekolady, miłośników 
vegańskich słodkości czy niezdecy-
dowanych, którzy po namyśle i  tak 
wezmą niezawodną śmietankę.  
Czekamy na Ciebie na przez cały rok!

Spływy pontonowe po rzece Bóbr 
to atrakcja dla rodzin z  dziećmi, 
grup szkolnych i świetny pomysł na 
wyjazdy firmowe. Głębokość wody 
waha się od 0,1 do 2 metrów, a na 
pokład pontonu wejść może od 3 
do 10 osób. Spływ Doliną Bobru to 
smak prawdziwej przygody! 

Poznaj historię urokliwego mia-
steczka Złoty Stok, którego układ 
pozostaje niezmieniony od XVI w.! 
Zapraszamy na wycieczkę miejską 
trasą turystyczną, na której zoba-
czysz zabytkowe kamienice i kręte 
uliczki, skrywające niejedną tajem-
nicę. Odkryj je razem z nami podczas 
wyprawy ekologicznym meleksem - 
repliką Forda Buicka z początku XX w.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamień-
cu Ząbkowickim wraz z otaczającym 
go parkiem powstał w XIX wieku. 
Po latach znów stał się wizytówką 
gminy Kamieniec Ząbkowicki. To 
prawdziwa perła architektoniczna 
na skalę europejską. Imponuje oka-
zała formą, wielkością i bogactwem 
rozwiązań architektonicznych. 

Lubisz sport i  adrenalinę? W  Parku 
trampolin Wrocław Jump World czekają 
na Ciebie m.in.: arena główna, strefa 
siatkówki, strefa koszykówki, ścieżka 
akrobatyczna, basen z gąbkami, parko-
ur, strefa gladiatora i wiele innych! Pro-
ste akrobacje czy szaleńcze odbijanie się 
od ścian, które też są trampolinami, jest 
tu na porządku dziennym. Wskakuj do 
Parku trampolin Wrocław Jump World! 

Siedlisko Pstrąga to kraina dobrego 
jedzenia i  rozrywki. Przybywając na 
miejsce goście mogą odbyć spacer 
po dnie stawu wśród gigantycznych 
makiet ryb, skorzystać z  łowiska, 
a  dzieci będą bawić się w  parku 
dmuchanych zamków. 

Miasto czerwonego piaskowca 
z  700-letnią historią górnictwa 
w  tle. Obowiązkowe cele podróży: 
malownicza trasa kolejowa, Dawna 
Kopalnia Węgla, centrum miasta, 
wieże widokowe, najwyższa w  Pol-
sce ścianka wspinaczkowa, kultowe 
kawiarnie, liczne szlaki i wiele innych 
atrakcji do poznania w  bezpłatnej 
aplikacji Nowa Ruda (Sklep Play).

Oto jak łączyć włoską pasję z  pizzą 
w  stylu amerykańskim. Bunga od 
2011 roku zdobywa Wrocław otwie-
rając kolejne punkty. Ceniona za 
puszyste ciasto, świetne dodatki, wła-
sne sosy i  szybką dostawę. W  menu 
klasyczne pozycje i  niepowtarzalne 
chorizo z  miodem, trufle czy whisky 
bbq. Dla fanów ostrości pizza z  naj-
ostrzejszą papryką na świecie. 

Gigantei, czyli Karkonoski Park 
Ducha Gór to miejsce rodzinnej 
rozrywki, gdzie dzieci dadzą się 
ponieść fantazji z szalonym chemi-
kiem i  duchem gór Karkonoszem. 
Spacer alejkami to nie tylko spo-
tkania z  gigantycznymi owadami 
i strażnikami górskimi, ale i dawka 
wiedzy o Karkonoszach. 

Muzeum Sentymentów to miejsce 
nietypowe podobnie jak jego nazwa. 
Dlaczego? Bo gromadzi nie tylko 
przedmioty z minionej epoki, ale rów-
nież eksponaty niematerialne, czyli 
wspomnienia i sentymenty. Cofnij 
się w czasie o 30-40 lat i przypomnij 
sobie przedmioty znane Ci z kuchni 
Twojej babci, salonu rodziców czy też 
własnego pokoju. 

Crazy Carts Akademia Driftingu 
– jedyne takie driftujące gokarty 
na mapie Wrocławia! Elektrycznie 
napędzane wózki z dźwignią „ręcz-
nego” stworzoną żeby pokonywać 
zakręty bokiem. 
Mimo niewielkich rozmiarów pozy-
tywnie zaskakują! Jest to świetna 
atrakcja i dla dzieci i dla dorosłych! 

To jedyne takie miejsce na połu-
dniu Polski, gdzie można obejrzeć 
świat odwrócony o 171 stopni. Do 
budynku wchodzi się przez okno 
szczytowe i spaceruje po suficie. 
Dodatkowa atrakcja to chatka gra-
witacyjna. Wchodzisz do środka, 
rozsiadasz się wygodnie, aż nagle… 
dom zaczyna wirować wokół Ciebie! 
A może to jednak Ty się obracasz? 

Vertigo Jazz Club & Restaurant powstały 
w  latach 20-tych XXI wieku, przenosi 
w  stuletnią podróż do poprzedniej epoki. 
Przekraczając nasze progi zanurzysz się 
w mieszankę muzycznych doznań. Koncerty, 
jazz, blues, swing i  nie tylko. Teatr impro-
wizacji, stand-up, bale i  rewie. W  ich rytm 
wkomponowany jest gwar koktajl baru i do-
skonałej kuchni. Czy podróż w czasie jest tą, 
w którą chcesz się wybrać z Vertigo? 

Jedyne we Wrocławiu profesjonalne 
skoki na bungee z żurawia wieżowego 
z 70 metrów! Najwyższej klasy sprzęt 
i opieka instruktorów pozwoli przeła-
mać strach i  przeżyć niezapomnianą 
przygodę. Skok można oddać osobno 
lub w tandemie, a dodatkowo istnieje 
możliwość udokumentowania tej 
chwili na zdjęciach lub filmie. 

Miejsce dla miłośników wędki 
i  pysznych ryb z  dodatkowymi 
atrakcjami: placem zabaw ze stat-
kiem piratów, mini tyrolką i  pia-
skownicą. W  Wiejskiej Zagrodzie 
dzieci ucieszy kontakt ze zwierzę-
tami. Na miejscu jest również opcja 
noclegu w domku góralskim.

Największe w Polsce centrum simracingowe 
zaprasza do świata wirtualnych wyścigów 
samochodowych. 
Czekają na Was trzy strefy wyposażone w pro-
fesjonalne symulatory ruchu, szeroki wybór 
aut oraz torów wyścigowych oraz bar z boga-
tą ofertą drinków oraz regionalnym piwem. 
Poczuj racingowy klimat i sprawdź się za 
kierownicą F1, samochodu GT lub bolidu F1!

Spływy kajakowe w  Krajobrazo-
wym Parku Doliny Bobru to ideal-
ny sposób na aktywne spędzenie 
wolnego czasu na łonie natury. 
Kajakiem po Bobrze to wypoży-
czalnia najlepszej jakości sprzętu 
i gwarancja profesjonalnej obsługi. 
Daj się porwać w Dolinie Bobru! 

Średniowieczna Krzywa Wieża 
w Ząbkowicach Śląskich jest jed-
ną z największych ciekawostek 
turystycznych Dolnego Śląska. 
Wysokość wieży wynosi 34 m – to 
najwyższa krzywa wieża w Polsce! 
Na szczyt „Śląskiej Pizy” wiedzie 
139 schodów, a na jej szczycie 
czeka punkt widokowy na miasto 
i okolice. 

Polanica-Zdrój to malownicze 
uzdrowisko na Ziemi Kłodzkiej. Tu 
znajdziesz spokój w  zaciszu Parku 
Zdrojowego, aktywnie spędzisz czas, 
przemierzając górskie ścieżki pieszo 
lub rowerem i zrelaksujesz się w kom-
pleksach leczniczo-rehabilitacyjnych. 
Bliskość innych miejscowości i  po-
granicza czeskiego sprawia, że pobyt 
tutaj jest doskonałym wyborem! 

Przejażdżka parkową kolejką wąskotoro-
wą to wspaniała przygoda nie tylko dla 
fanów ciężkich maszyn, ale i dla całych 
rodzin - na terenie kompleksu znajduje 
się też zbiornik wodny, plac zabaw dla 
dzieci, gastronomia, wypożyczalnia ro-
werów, wiata grillowa, a w każdy week-
end dodatkowo wybrać się można na 
przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym 
po przepięknej, zielonej Dolinie Baryczy. 

3 DUŻE PIASZCZYSTE PLAŻE, WYSPA 
DLA PSÓW, PARK WODNY, FLYBOARD, 
DESKI SUP, KAJAKI, TRAMPOLINA, PLAC 
ZABAW, BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻO-
WEJ I PIŁKI NOŻNEJ, STREAT WORKOUT 
– to atrakcje jakie czekają na Was w KO-
PALNI STREFIE WAKACJI. Do dyspozycji 
gości są, Beach Bary i Food Trucki oraz 
GRILLE. W każdą niedzielę umila nam 
czas DJ z Chillową Muzyką.

Unikatowe centrum wiedzy, które łą-
czy walory edukacyjne z  nowoczesną 
formą wystawienniczą. Podzielona na 
7 stref tematycznych ekspozycja od-
krywa przed zwiedzającymi wszystkie 
procesy, w których bierze udział woda. 
Ukazuje unikatowość tej substancji, 
z którą każdy z nas ma kontakt na co 
dzień, ale nie każdy docenia jej istotę 
i rolę w otaczającym nas świecie. 

Chingu to miejsce, które powstało 
z pasji do kuchni koreańskiej – aro-
matycznej, pysznej i zdrowej. Serwo-
wane w poręcznych kubełkach dania 
składają się z marynowanego mięsa, 
ryżu i makaronu z batatów, kore-
ańskiej surówki i  dodatku kimchi. 
Połączenie smaków – ostrego, słod-
kiego i kwaśnego sprawi, że jedzenie 
w Chingu to prawdziwa przygoda!

Nasza niewielka lodziarnia to miejsce 
pełne życia. Tu spotykamy Was, tu po-
wstają nasze pomysły na nowe smaki, 
tu je również dla Was tworzymy. Serce 
MIO. Zamów świeżo mieloną kawę 
przygotowaną tak, jak smakuje Ci naj-
bardziej. Daj przenieść się mentalnie 
do słonecznych Włoch. Nasze gelato 
przypomną Ci Twoje podróże do Italii 
pełne smaków i słońca.

Real adventures await at ZOO TEAM 
– the world of exotic animals! This 
is a place for daredevils who would 
like to check on their own skin, 
whether tarantulas are really as 
hairy as the legend says, or what 
the dragons’ scales feel like and 
whether the boa can be caressed. 
Inside, we will also learn interesting 
facts about their structure and life.

Złotniki Harbor is an innovative 
concept of outdoor recreation in 
Wrocław. The newly opened facility 
invites you to raft on the pictur-
esque section of the Bystrzyca River 
through the area of the Landscape 
Park. There is a picnic area in the 
marina, numerous outdoor games 
and animations for children.

It is an underground multimedia exhibi-
tion devoted to the legendary figure of 
the Mountain Spirit. Here you will listen 
to great stories, incl. about the herbalists 
inhabiting the Karkonosze, the legendary 
Walloons or those associated with the 
ruler of the Karkonosze. The multimedia 
and interactive nature of the exhibition 
causes the visitors to broaden their 
knowledge through play and action. 

Kofuku is a Japanese slow-food concept 
based on traditional recipes straight 
from the country of the blooming cherry 
trees. In Kofuku, we care about nature 
- we work in accordance with the zero 
waste idea, and our dishes reflect the 
pursuit of Japanese perfection and har-
mony. We invite you to delicious sushi, 
tartars, Asian soups, salads and desserts.

Little Japan – Siruwia Japanese Gar-
den is one of the most exciting places 
in the Karkonosze Mountains. There 
are must-see attractions waiting for 
you in every corner of Little Japan. 
Both people looking for relaxation 
and rest, as well as those looking for 
impressions and new experiences, 
will be delighted. 

The youngest explorers and ad-
venturers are invited to the newest 
attraction in Little Japan – Siruwia 
Japanese Garden: a modern play-
ground that is second to none. It is 
the highest playground in Lower 
Silesia! There are 9 more than 
10-meter slides, rope climbing tow-
ers, deckchairs and a beach waiting 
for children. 

It is the oldest trout farm in the 
voivodship with a family restaurant, 
where you can stop to rest with 
a fishing rod in your hand, taste nat-
ural, chemical-free food and enjoy 
a moment of breath in the greenest, 
unspoiled area of Poland!

The Esplanada Family Amusement Park 
offers attractions for children and adults 
all year round! Among the attractions, we 
will find, among others, 500 m descent 
with the Alpine-Coaster gravity train, a 
12-meter tower of emotions, mini-golf 
courses, and an Inflatable Garden for the 
youngest. There are also drinks, desserts, 
and regional beers served on the terrace 
overlooking the Karkonosze Mountains.

The SAMARQAND restaurant 
cordially invites you to try Uzbek 
cuisine! Shisha, grilled dishes and 
more, great drinks, live music ... 
Create a unique atmosphere with 
us! The main room, summer terrace 
and VIP room are available. 
I’ll see you at Stawowa 23!

We invite you to the only mountain 
golf course in Szczytna near Polani-
ca-Zdrój, where you will take your “first 
steps in golf” in a friendly atmosphere 
under the supervision of instructors. 
Equipment rental for beginners and 
advanced is available on site, as well 
as accommodation in cottages with 
a panoramic view of the mountains. 

A pontoon rafting on the Bardo Gorge 
is a trip along the five meanders of 
the Nysa Kłodzka River. You will sail 
through the ancient valley, between 
meadows and high rocks covered 
with a forest that has been covering 
the slopes of the Bardzkie Mountains 
for centuries. The canoeing trip starts 
at the Palace in Ławica and ends at the 
marina at the bridge in Bardo.

The only underground waterfall in Po-
land, a ride on a mining train, a meet-
ing with a Gnome and an Alchemist, 
gold panning, unique in Europe 
Medieval Mining Settlement, Ancient 
Ochrow Adit, Minerals Exhibition, 
Museum of Mining and the History of 
Złoty Stok. All this at the Gold Mine in 
Złoty Stok, where a whole day of good 
family fun awaits! 

Złoty Jar is a hundred-year-old villa hid-
den in the forest’s depths, located in the 
Złote Mountains, by the Złoty Potok. 
There is a restaurant with delicious cui-
sine based on regional, seasonal prod-
ucts. On the first floor, there are rooms 
for rent for single travellers and those 
with families, for large teams and small 
groups, for schools and companies. 

Happyland is a family outdoor play 
center. On more than four thousand 
square meters, children can run in 
labyrinths, on slides, trampolines 
and inflatable toys. In summer, 
a water zone with slides will be 
launched. There is a chillout zone 
for parents and a play corner for the 
youngest.

The highest observation tower in 
Poland! Sky Walk Świeradów-Zdrój 
will take you to the height of 62 
meters. The stunning structure is 
supplemented with educational, 
cultural and extreme elements 
that you will encounter while 
walking along the 850-meter-long 
footbridge. 

Polish Lody is an ice cream shop where 
dreams come true! Sorbets have neg-
ative calories, and ice cream... ice 
cream is so good that it’s a  shame 
to count them. Every day we shoot 
them from the morning for chocolate 
enthusiasts, lovers of vegan sweets or 
the undecided, who, after reflection, 
will take a  reliable cream anyway.  
We are waiting for you all year!

Pontoon rafting on the Bóbr River 
is an attraction for families with 
children, school groups and a great 
idea for company trips. The water 
depth varies from 0.1 to 2 meters, 
and the pontoon can be boarded 
by 3 to 10 people. Rafting down 
the Bóbr Valley is a taste of a real 
adventure! 

Learn the history of the charming 
town of Złoty Stok, whose architec-
tural layout has remained unchanged 
since the 16th century! We invite you 
to take a tour of the city’s tourist route, 
where you will see historic tenement 
houses and winding streets hiding 
many secrets. Discover them with us 
during a trip on an ecological melex 
- a replica of a Buick Ford from the 
beginning of the 20th century! 

Marianna Orańska’s Palace in Kamie-
niec Ząbkowicki and the surrounding 
park were built in the 19th century. 
Years later, it again became the show-
piece of the Kamieniec Ząbkowicki 
commune. It is a real architectural 
gem on a European scale. It impresses 
with its magnificent form, size and 
richness of architectural solutions. 

Do you like sport and adrenaline? In 
Trampoline Park JumpWorld, among 
others, the main arena, volleyball zone, 
basketball zone, acrobatic path, sponge 
pool, parkour, gladiator zone and many 
more await you! Simple acrobatics or 
crazy bouncing off the walls, which are 
also springboards, are the order of the 
day here. Jump into Trampoline Park 
JumpWorld! 

Habitat of Trout is a land of good food 
and entertainment. Arriving at the 
site, guests can take a walk along 
the bottom of the pond among giant 
fish mock-ups, take advantage of the 
fishery, and children will have fun in 
the park of bouncy castles. 

It is a  red sandstone town with 700 
years of mining history in the back-
ground. Mandatory goals travel: 
a  picturesque railway route, Former 
Coal Mine, city center, observation 
towers, the highest climbing wall in 
Poland, iconic cafes, numerous trails 
and many other attractions to get to 
know in the free Nowa Ruda applica-
tion (Play Store). 

Here’s how to combine Italian passion 
with an American-style pizza. Bunga 
has been winning Wrocław since 
2011, opening new points. Valued 
for fluffy dough, great additions, own 
sauces and quick delivery. The menu 
includes classic items and unique 
chorizo   with honey, truffles or bbq 
whiskey. For fans of spiciness, pizza 
with the sharpest pepper in the world. 

Gigantei - the Karkonosze Spirit of The 
Mountains Park, is a  place of family 
entertainment, where children will let 
themselves be carried away by a crazy 
chemist and the spirit of the Karkono-
sze mountains. A  walk along the 
alleys means not only meetings with 
giant insects and mountain rangers, 
but also a  dose of knowledge about 
the Karkonosze Mountains. 

The Sentiment Museum is an unusu-
al place, just like its name. Why? Be-
cause it collects not only items from 
a bygone era, but also intangible ex-
hibits, i.e. memories and sentiments. 
Go back in time 30-40 years and re-
member the items you know from 
your grandmother’s kitchen, parents’ 
living room or your own room.

The only such drifting karts on 
the map of Wrocław! Electrically 
powered wheelchairs with a “man-
ual” lever designed to take turns 
sideways. 
Despite their small size, they sur-
prise positively! It is a great attrac-
tion for both children and adults!

This is the only place in the south of 
Poland where you can see the world 
turned 171 degrees. The building is 
entered through the gable win-
dow, and the ceiling is walked. An 
additional attraction is a gravity 
hut. You go inside, you sit down 
comfortably, until suddenly… the 
house starts spinning around you! 
Or maybe it is you who are turning? 

Vertigo Jazz Club & Restaurant, established 
in the 20s of the 21st century, takes you on 
a hundred-year journey to the previous era. 
Crossing our thresholds, you will immerse 
yourself in a mixture of musical sensations. 
Concerts, jazz, blues, swing and more. Impro-
visation theatre, stand-up, balls and revues. 
Their rhythm blends in with the buzz of the 
cocktail bar and excellent cuisine. Is time 
travel the one you want to go on with Vertigo?

The only professional bungee jumping 
in Wrocław from a tower crane from 
70 meters! Top-class equipment and 
the care of instructors will allow you 
to overcome fear and experience an 
unforgettable adventure. The jump can 
be performed separately or in tandem, 
and it is also possible to document this 
moment in photos or video. 

A place for lovers of fishing rods 
and delicious fish with additional 
attractions: a playground with 
a  pirate ship, a mini zip-line and 
a sandbox. In the Rural Farm, 
children will enjoy contact with 
animals. There is also an option of 
accommodation in a highlander’s 
cottage.

The largest simracing center in Poland in-
vites you to the world of virtual car racing.
Train like a professional driver on our sim-
ulators based on motion platforms and 
choose between hundreds of cars and 
race tracks. Meet with your friends at the 
bar over drinks and regional beer.
Feel the racing atmosphere and test your-
self behind the wheel!

Canoeing in the Bóbr Valley Land-
scape Park is the perfect way to 
spend your free time actively in 
the bosom of nature. Kayaking 
on the Bóbr is a rental of the best 
quality equipment and a guarantee 
of professional service. Let yourself 
be carried away in the Bóbr Valley! 

The Medieval Leaning Tower in 
Ząbkowice Śląskie is one of the 
greatest tourist attractions of Lower 
Silesia. The height of the tower is 34 
m - it is the highest leaning tower 
in Poland! 139 steps lead to the top 
of “Śląska Pisa”, and at its top there 
is a viewpoint over the city and its 
surroundings. 

Polanica-Zdrój is a picturesque 
health resort in the Kłodzko Region. 
Here you will find peace in the quiet 
of the Spa Park, you will spend time 
actively traversing the mountain 
paths on foot or by bike, and you will 
relax in the treatment and rehabili-
tation complexes. The proximity of 
other towns and the Czech border 
makes staying here a great choice! 

A ride on the narrow-gauge park 
railway is a great adventure not only 
for fans of heavy machinery but also 
for the whole family - there is also 
a water reservoir, a playground for 
children, gastronomy, bicycle rent-
al, a barbecue shelter, and every 
weekend you can also go to a ride in 
a slow-moving vehicle through the 
beautiful, green Barycz Valley. 

3 Large Sand Beaches, an Island for Dogs, 
a Water Park, Flyboards, Sup Boards, Kay-
aks, Trampolines, a Playground, Beach 
Volleyball and Football Pitches, a Street 
Workout Area – these are the attractions 
that await you in the mine holiday zone. 
Guests have at their disposal Beach Bars, 
Food Trucks as well as Barbecue Areas. 
Every Sunday we have a DJ over to help 
us Relax to chill music.

A unique knowledge center that com-
bines educational values with a mod-
ern exhibition form. The exhibition 
is divided into 7 thematic zones and 
reveals to the visitors all the processes 
in which water is involved. It shows 
the uniqueness of this substance with 
which each of us has daily contact, but 
not everyone appreciates its essence 
and role in the world around us. 

Chingu is a place that was created 
out of passion for Korean cuisine - 
aromatic, delicious and healthy. The 
dishes served in handy cups  consist 
of marinated meat, rice and and 
sweet potato noodles, Korean salad 
and kimchi. The combination of fla-
vours - spicy, sweet and sour makes 
eating at Chingu a real adventure! 

Our little ice cream parlour is a place 
full of life. Here we meet you, here 
our ideas for new flavours arise, 
and here we also create them for 
you. The heart of MIO. Order freshly 
ground coffee prepared the way 
you like it best. Let me move men-
tally to sunny Italy. Our gelato will 
remind you of your trips to Italy, full 
of flavours and sunshine.
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ul. Powst. Śląskich 2-4 (Arkady Wrocławskie), Wrocław, tel. 781 324 524            zooteamwroclaw@gmail.com 

Skoczylasa 57, 54-071 Wrocław, tel. 505 849 282    www.rafting-wroclaw.pl

ul. A. Mickiewicza 1a, 58-540 Karpacz, tel. 75 76 19 999   www.karkonoskietajemnice.pl  

Sky Tower – ul. Powstańców Śląskich 95, Ovo – ul. Podwale 83   https://kofuku-sushi.pl/

Brzozowe Wzgórze 8b, 58-562 Przesieka, tel.  509 789 426     www.malajaponia.pl   

Brzozowe Wzgórze 8b, 58-562 Przesieka, tel.  509 789 426     www.malajaponia.pl   

Goszów 14A, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 512 866 477   www.rajpstraga.pl

ul. Grabskiego 5a, Szklarska Poręba, tel. 75 74 28 717      www.parkesplanada.com 

Rezerwacja stolików / Reservation of tables: 603 183 949   Menu: http://samarqand.pl/menu/ 

Borowina 2a, 57-330 Szczytna/Polanica-Zdrój, tel. 503 837 003      www.golfowa-wioska.pl  |  www.golfspa.pl

Ławica 23H k. Kłodzka, tel. 725 300 303, kontakt@ski-raft.pl          www.ski-raft.pl | www.palaclawica.pl  

ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok, tel. 74 81 75 508  www.kopalniazlota.pl   ul. Złota 24, 57-250 Złoty Jar, tel. 74 817 51 78   www.zlotyjar.pl 

ul. Kwiatów Polnych, 55-003 Krzyków | tel. 790 217 138, biuro@happy-land.com.pl   www.happy-land.com.pl 

ul. Dąbrowskiego 8, Świeradów-Zdrój, info@visitskywalk.today   www.visitskywalk.today  

Plac Bema 3, Galeria Wroclavia, ul. Oławska 11    www.facebook.com/polishlody/

Nielestno 25, 59-610 Wleń, tel. 733 950 500, berga@berga.pl     www.berga.pl     www.splywy-pontonowe.pl

Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 2, Złoty Stok, tel. 607 694 492, infozlotystok@wp.pl          www.zloty-stok.pl

ul. Zamkowa 9, Kamieniec Ząbkowicki, tel. 74 637 01 67, pit@kamienieczabkowicki.eu           www.palacmarianny.com.pl 

Wrocław, ul. Otmuchowska 15, tel. 518 161 110     www.jumpworld.pl/wroclaw

ul. Łąkowa 4/1, 58-533 Mysłakowice, tel. 794 717 575     www.siedliskopstraga.pl 

IT Nowa Ruda  Rynek 2, tel. 74 872 03 08, 74 872 79 11, it@um.nowaruda.pl       www.kopalnia-muzeum.pl

Lokale przy ul.: Gazowa 88 • Bulwar Dedala 18 • Rydygiera 34 •  Inżynierska 27    www.pizzabunga.pl

ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, tel. 601 553 87  www.muzeumsentymentow.pl

CH Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, tel. 730 123 575   www.crazycarts.pl ul. Oławska 13, Wrocław, tel. 71 718 25 81, vertigojazz@vertigojazz.pl   www.vertigojazz.pl

ul. Wróblewskiego 9, Wroclaw, tel. 790 580 097, kontakt@bungeewroclaw.pl www.bungeewroclaw.pl 

Boguszyn 31 A, 57-300 Kłodzko, tel. 78 11 78 227  www.zlotypstrag.pl

ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław | SKY TOWER, tel. 690 682 507, info@apexone.pl     www.apexone.pl

Nielestno k/Jeleniej Góry, tel. 784 556 688 www.kajakiempobobrze.pl 

Izba Pamiątek Regionalnych, ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 20 43 www.zckit.pl

Informacja Turystyczna, ul Parkowa 15, 57-320 Polanica-Zdrój, tel. 74 868 24 44  info@polanica.pl 

ul. Parkowa 30, Krośnice, tel. 71 740 00 55               www.facebook.com/krosnickakolejwaskotorowa

Paniowice, ul. Odrzańska 11, tel. 517 453 864, e-mail: info@kopalnia.wroc.pl www.kopalnia.wroc.pl

 ul. Na Grobli 17, tel. 71 34 09 515  www.hydropolis.pl

tel. 530 712 317, 792 791 711, e-mail: koreanbbqchingu@gmail.com       facebook/insta: @chinguwroclaw

ul. Św. Antoniego 16, tel. 668 584 544, ul. Zwycięska 45/3, tel. 692 190 192, ul. Podwale 84 (DoubleTree by Hilton)
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Tu zaczyna się Wrocław. Wystawa 
główna jest zorganizowana jak 
miasto – z ulicami, dworcem kole-
jowym, sklepem mięsnym, czytel-
nią, kioskiem i  labiryntem. Można 
wsiąść na rower i zajrzeć do szuflad 
znanych Wrocławian. Nasz odbior-
ca może się poczuć, jak ktoś, kto 
przyjeżdża do Wrocławia zaraz po 
wojnie i w godzinę przeżyć 70 lat.  

Wrocław begins here. The main 
exhibition is organized like a  city 
- with streets, a  train station, 
a  butcher’s shop, a  reading room, 
a kiosk and a maze. You can get on 
a bicycle and look into the drawers 
of famous Wrocław citizens. Our 
recipient can feel like someone who 
comes to Wrocław right after the 
war and lives 70 years in an hour. 

History Center  
Zajezdnia 

Centrum Historii  
Zajezdnia

ul. Grabiszyńska 184, Wrocław, tel. 71 715 96 82-83, wystawa@zajezdnia.org www.zajezdnia.org
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ul. Siewna 2, 58-573 Piechowice, tel. 603 389 910, 691 741 205, kontakt@gigantei.pl                     www.gigantei.pl Miłków 71, 58-535 Miłków, tel. 570 080 582     www.chatanaglowie.eu 

 www.mio-gelato.pl

Little Japan - Siruwia

The highest  
Amusement Park 

Mała Japonia - Siruwia

Najwyższy Park Zabaw


