


ZŁOTY STOK, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA - 119 km 

 

 Trasa prowadząca przez Śnieżnicki Park Krajobrazowy zachwyca pięknem widoków 
i krajobrazów.   

 Złoty Stok – miasteczko leżące u podnóża Gór Złotych, nazwę swą wziął od wydobycia tego 
drogocennego kruszcu w okolicach. Ślady eksploatacji datowane są na X wiek, a szczytowy moment 
przypada na wiek XVI, kiedy to miasto znane było w całej Europie. Obecnie kopalnia złota jest 
przekształcona na muzeum i otwarta dla turystów – 1,5 godzinne zwiedzanie kosztuje 17 zł (bilet 
ulgowy – 14 zł). Warto pamiętać, że niezależnie od pory roku, w kopalni temperatura wynosi około 
7 stopni, więc należy zabrać ciepłe ubrania. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 
http://kopalniazlota.pl/index.php/main. 

Jednak Złoty Stok to nie tylko kopalnia. Warto wybrać się do pobliskiego Leśnego Parku Przygody 
„Skalisko”, który oferuje m.in. zjazd tyrolką na linach o długości ok. 1080m, trasę dla dzieci i 4-
etapową trasę linową dla dorosłych. Opisy atrakcji na stronie http://www.skalisko.eu/. 

Fanom techniki miasto oferuje jedyny w Europie park, w którym można zobaczyć średniowieczne 
maszyny górnicze oraz czołg Leonarda da Vinci, którym można się przejechać. Wszystkie eksponaty 
funkcjonują i są interaktywne – każdy może wypróbować siłę swoich mięśni, by poruszyć dawne 
maszyny. Na trasie czeka na zwiedzających Labirynt Strachu, a na końcowym etapie można obaczyć 
jak w tamtych czasach karano przestępców. Cena biletów normalnych to od 14 do 18 zł (ulgowe od 
10 do 15 zł). Więcej na http://www.parktechniki.eu/ 

Będąc w Złotym Stoku nie można nie obejrzeć najważniejszych zabytków: kościoła Niepokalanego 
Poczęcia NMP (XIX w.), kościoła cmentarnego św. Trójcy (1583 r.), ratusza (1801 r.), budynku 
mennicy (XVI w.), pomnika Śpiącego Lwa wystawionego mieszkańcom poległym na frontach I Wojny 
Światowej czy przepięknych kamienic. 

 

 Ze Złotego Stoku wybierzemy się do kolejnego historycznego miasta, w którym codziennie 
w samo południe można usłyszeć hejnał grany z ratuszowej wieży. Kłodzko pierwszy raz na kartach 
historii pojawia się już w 981 roku. Od początku odgrywał ważną strategiczną rolę – przebiegał przez 
niego szlak bursztynowy. Nic więc dziwnego, że znajdował się tam zamek obronny, który potem 
został zamieniony w bastionową twierdzę. W mieście zachował się oryginalny średniowieczny układ 
urbanistyczny, ściśle dostosowany do obronnej roli Kłodzka. 

Cały ośrodek historyczny Kłodzka jest wpisany na listę zabytków rejestrowaną przez Państwowy 
Instytut Narodowy. Trzeba zobaczyć malowniczy most św. Jana z XIV w.,  zespół klasztorny 
franciszkanów, mury obronne, fort „Owcza Góra”, kolegium jezuickie, cmentarz żydowski, bramę 
z grupą rzeźbiarską, ratusz, łaźnię miejską, zespół młyna wodnego oraz wiele domów i kamienic. 

Przez Kłodzko prowadzi dostępny dla turystów szlak podziemny zaczynający się na ulicy Zawiszy 
Czarnego i kończąca się u podnóża Twierdzy. Dawniej w podziemiach przechowywana była żywność 

http://kopalniazlota.pl/index.php/main
http://www.skalisko.eu/
http://www.parktechniki.eu/


i leżakowane piwo, którego tajemnica smaku kryła się w długim okresie przechowywania 
w odpowiednio niskiej temperaturze. Wejście kosztuje 12 zł (bilet ulgowy – 10 zł). 

 

 
 

 Z Kłodzka wybierzemy się do Bystrzycy Kłodzkiej mijając po drodze Lądek Zdrój – najstarsze 
uzdrowisko w Polsce, w którym już w 1241 roku były urządzenia kąpielowe. Sama Bystrzyca jest 
jednym z najważniejszych historycznie miast ziemi kłodzkiej i posiada jeden najciekawszych układów 
urbanistycznych, jeszcze z czasów średniowiecza. Tarasowa zabudowa tworzy niesamowitą 
panoramę, a wiele uliczek zbudowano w postaci stromych przejść, niejednokrotnie wiodących po 
kamiennych stopniach. Mury miejskie są zachowane niemal w całości – jako nieliczne w Polsce, 
a nawet w Europie.  

W Bystrzycy warto zatrzymać się na dłużej i przejść trasę podziwiając Basztę Rycerską z Muzeum 
Filumenistycznym, Mały Rynek z pręgierzem, u podstaw którego łaciński napis głosi: „Bóg karze 
niepoczciwych”, oraz ulice prowadzące do Placu Wolności zabudowane zabytkowymi kamienicami. 



Brama Wodna znajdująca się na końcu ul. Rycerskiej została wzniesiona po 1319 roku i była 
elementem murów obronnych. Na pl. M. Curie-Skłodowskiej znajduje się kościół z końca XIII w. p.w. 
św. Michała Archanioła, wielokrotnie przebudowywany po wojnach husyckich i pożarze. Niestety nie 
jest znany jego pierwotny wygląd. Tuż niedaleko murów znajduje się dawny szpital dla ubogich 
z kościołem św. Jana Nepomucena oraz pomnik patrona, przy moście.  

Będąc w tym mieście nie można pominąć Baszty Kłodzkiej – pozostałości po nieistniejącej już Bramie 
Kłodzkiej, która stanowiła główny wjazd do miasta. Obecnie jest udostępniona zwiedzającym.  

Na Rynku znajduje się neorenesansowy ratusz, którego najstarszy budynek z blankami i wieżą 
zegarową istniał już w XIV w. Na rogu ratusza zachowały się fragmenty sgraffita z okresu renesansu.  

Warto zobaczyć również Wójtostwo – obronną wieżę mieszkalną, siedzibę wójta. Obecnie jest 
budynkiem mieszkalnym, połączonym z sąsiednimi budynkami.  

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/  

 

 

  

 



Wskazówki (oznaczone na mapie białymi punktami): 

Międzylesie 

• Kieruj się na pl. Wolności na południe 
78 m 

• 1 skręt w lewo w kierunku: Ludwika Waryńskiego/DK33 
23 m 

• Skręć w lewo w Ludwika Waryńskiego/DK33 
• Jedź dalej drogą DK33 

7,9 km 
• Na rondzie drugi zjazd w Międzyleska/DK33  
• Jedź dalej drogą DK33 

9,5 km 
• Skręć w prawo w DW392 

20,6 km 
• Skręć w lewo w Tadeusza Kościuszki/DW392 

450 m 
• Skręć w prawo w Mickiewicza  
• Kieruj się Mickiewicza na zachód w stronę Tadeusza Kościuszki/DW392 

11 m, 1 s 
• Jedź DW392 i DW390 do: DK46 w: Złoty Stok 

25,7 km, 30 min 

Złoty Stok 

• Kieruj się plac Mickiewicza/DK46 na zachód w stronę Wiejska 
• Jedź dalej drogą DK46 

18,2 km 
• Wjedź na Rondo Lwowskie 

16 m 

Kłodzko 

• Kieruj się Rondo Lwowskie na zachód w stronę Łużycka/DK33 
48 m 

• Zjedź z ronda na Stanisława Wyspiańskiego/Wyspiańskiego/DK33  
• Jedź dalej drogą DK33 

15,1 km 
• Skręć w prawo w kierunku Kłodzka/DW388 

400 m 
• Lekko w lewo w Kłodzka/DW388  
• Jedź dalej drogą DW388 

700 m 
• Skręć w lewo w Stefanii Sempołowskiej 

180 m 



• Skręć w prawo w Wojska Polskiego 
750 m 

Bystrzyca Kłodzka 

• Wjedź na Nadbrzeżna i Kolejowa do: DK33 
3,0 km 

• Jedź DK33 do: Międzylesie 
15,6 km 

• Jedź do: pl. Wolności 
77 m, 22 s 

• Skręć w prawo w kierunku pl. Wolności 
36 m 

• 1 skręt w lewo w: pl. Wolności  

 


