Aktywnie w Jedlinie-Zdrój
Zapraszamy do skorzystania z propozycji wycieczek, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa.
Decydując się na spędzenie wolnego czasu aktywnie, będą mogli Państwo poznać piękne tereny
Dolnego Śląska i zasmakować specjałów regionalnej kuchni.

Propozycje dla lubiących przygody.
1. Jedlińska rozgrzewka (rowerowo)*
12:00 - Przyjazd do Jedliny, zakwaterowanie, obiad
14:00 – wyjazd rowerami z hotelu
Trasa :
Hotel – ul. Barbary – Centrum rekreacji – trasy single track (ok 1 h zabawy na trasach) – Park aktywności
Czarodziejska Góra (dla chętnych, pozostałe osoby mogą odpocząć w rest.” Zwolna” lub zjeść pyszną
bezę w kawiarni Słodkie Sny albo posilić się w Kebabie)
Następnie trasa do źródełka Charlotty – Parking na ul. Warszawskiej – punkt widokowy – ul.
Chałubińskiego – Kościelna – Centrum – Zwiedzenie Jedliny-Zdrój – powrót do Hotelu
19:00 – Kolacja/Ognisko
*Podane godziny są godzinami proponowanymi/orientacyjnymi

2. Tropami historii (rowerowo)
Wyjazd rowerami z hotelu i przejazd trasą Jedlina – Zdrój – Głuszyca – szlak żółty rowerowy Kompleks
Soboń – Grządki – Kompleks Włodarz
Zwiedzanie Kompleksu Włodarz ( więcej informacji na stronie http://wlodarz.pl/)
Powrót z Kompleksu Włodarz przez Jugowice do Jedliny-Zdrój
Kolacja z degustacją piwa w Browarze

3. Spływ pontonami przełomem Bardzkim - (samochodowo)
Dojazd samochodem do Barda ok 1h (55 km).
Czas trwania spływu 2,5 – 3,5 h.
Szczegółowe informacje oraz rezerwacja biletów:
https://www.ski-raft.pl/splywy-pontonowe.html
4. Zamek Grodno i zapora na jeziorze Bystrzyckim ( rowerowo )
Wyjazd do Zagórza Śląskiego rowerami. Rozpoczynamy od dojazdu do centrum aktywności i single
tackami wyjeżdżamy do góry, a następnie jedziemy do łącznika walimskiego. Przez Niedźwiedzicę
dojeżdżamy do Zagórza Śląskiego do ośrodka Wodniak nad jeziorem. Zostawiamy rowery przy ośrodku
i przez rezerwat przyrody Choina idziemy na Zamek.
Zwiedzanie Zamku Grodno. Informacje i rezerwacja biletów:
https://zamekgrodno.pl/
Po zwiedzaniu zejście do Wodniaka (możliwość zjedzenia obiadu)
W ośrodku istnieje możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, kajaków oraz rejsu stateczkiem,
można stąd wyruszyć spacerem do zabytkowej zapory wzdłuż jeziora.
Kończymy przejazdem do Jedliny-Zdrój jadąc drogą publiczną do miejscowości Olszyniec. Od Olszyńca
wjeżdżamy na trasę rowerową i dojeżdżamy korzystając z bocznych dróg dedykowanych rowerom.
5. Górniczym szlakiem (kolejowo)
Wyjazd z Jedliny Zdrój do Nowej Rudy (8:52, 11:03; 13:26)
Przejazd jedną z najpiękniejszych linii kolejowych.
Zwiedzanie Dawnej Kopalni Nowa Ruda, szczegóły zwiedzania na stronie https://www.kopalniamuzeum.pl/
Odpoczynek w Kawiarni i lodziarni Biała Lokomotywa (więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie
Facebook pod nazwą Biała Lokomotywa)
Spacerem po starówce kończymy wycieczkę udając się na stację kolejową.
Powrót do Jedliny (15:14; 17:50)

6. Przyjedź do nas pociągiem (kolejowo/pieszo)*
SOBOTA
Przyjazd szynobusem Kolei Dolnośląskich z Wrocławia Głównego do Jedliny Zdroju (7:12-8:50; 8:4111:00; 11:55-13:00),
Przejście ze stacji Jedlina-Zdrój do Hotelu Jedlinka*** (30 min.),
Zostawienie bagaży, odebranie lunchboxów na drogę i wycieczka piesza na górę Jałowiec (około 3 godz.
w dwie strony), lub zwiedzanie Jedliny Zdroju wraz z Pałacem Jedlinka,
Powrót do hotelu i zameldowanie,
Kolacja wraz z degustacją piwa w Browarze,
Nocleg w komfortowym pokoju.
NIEDZIELA
Śniadanie w hotelowej restauracji,
Odebranie lunchboxów na dalszą drogę,
Przejście na stację Jedlina-Zdrój i przejazd szynobusem Kolei Dolnośląskich trasą widokową do Kłodzka
(8:52-9:53, 11:03-12:06),
Spacer na Twierdzę Kłodzką ze stacji Kłodzko Miasto przez zabytkowy Most Jajeczny i piękną Kłodzką
starówkę (20 min.),
Zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej (około 2 godz.),
Powrót na stację Kłodzko Miasto (20 min.) i przejazd szynobusem Kolei Dolnośląskich do Wrocławia
Głównego (14:53-16:40; 16:57-18:28)
*oferta przygotowana dla gości planujących nocleg w hotelu, więcej informacji w recepcji
Bilety na pociągi i atrakcje kupowane samodzielnie.
Rozkład jazdy i zakup biletów na pociąg:
https://koleo.pl/
Opis trasy na Jałowiec z Hotelu Jedlinka***:
https://eturystyka.jedlinazdroj.eu/trasy/n,40347,trasa-active-jalowiec-borowa.html
Atrakcje Jedliny Zdroju:
https://eturystyka.jedlinazdroj.eu/strona-glowna/
Oferta i cennik zwiedzania Twierdzy Kłodzko:
https://www.twierdza.klodzko.pl/cennik.html

Propozycje dla lubiących wyzwania.
1. Pałace i Zamki (rowerowo)
Zwiedzanie Pałacu Jedlinka w Jedlinie – Zdrój (http://www.jedlinka.pl/)
Wyjazd rowerami z hotelu
Trasa :
Hotel – Stacja PKP Jedlina Zdrój – Konopnickiej – Mostowa – Kłodzka – Włościańska – Trasa rowerowa
do Wałbrzycha – Trasa rowerowa wzdłuż obwodnicy – Zamek Książ
Zwiedzanie Zamku Książ (https://www.ksiaz.walbrzych.pl/)
Przejazd trasą rowerową wzdłuż Podzamcza do Szczawna -Zdrój.
Zwiedzanie Szczawna- Zdrój
Powrót:
Szczawno- Zdrój – Stara Kopalnia – Pl. Grunwaldzki – Dworzec Główny Wałbrzych – Pociągiem do
Jedliny - Zdrój
2. Wycieczka piesza na Wielką Sowę (pieszo)*
8:00 – wyjście z hotelu na autobus linii nr 5 i przejazd autobusem do Rzeczki
9:00 – wyjście z przełęczy Sokolej na Wielką Sowę (po drodze 2 schroniska)
Na szczycie – wejście na wieżę widokową, ognisko, pieczenie kiełbasy
Ok. 12:30 zejście w kierunku przełęczy Jugowskiej do schroniska Zygmuntówka, a następnie zielonym
szlakiem do Ludwikowic Kłodzkich (czas zejścia ok 4 h)
18:00 – odjazd pociągu do Jedliny Zdrój
19:00 – powrót do hotelu
*Podane godziny są godzinami proponowanymi/orientacyjnymi

3. Jedlińskie smaki (pieszo)
Wyjście z Hotelu.
Drogą lipową idziemy do niebieskiego szlaku, a następnie niebieskim szlakiem do platformy widokowej
na Jałowcu ( ok. 4 km /1,5 h). W jednym miejscu szlak idzie ostro w górę, ale to niedługi odcinek

.

Z Jałowca rozciąga się piękna panorama na okoliczne góry. Z Jałowca zielonym szlakiem idziemy na
Borową (od Ptasiego Rozdroża - szlak czarny) 8 km i ok 2,5 h marszu. Trasa pofalowana, ale bez

większych stromizm. Ostatni odcinek ok. 800 m czarnym szlakiem bardziej stromy. Na szczycie
fantastyczna wieża widokowa i przepiękne panoramy. Przy wieży – wiata i miejsce na ognisko
(polecamy zestaw piknikowy z Browaru). Po odpoczynku, schodzimy do przełęczy Koziej (to niedaleko),
a stamtąd do pensjonatu „Zacisze Trzech Gór”, gdzie zatrzymujemy się na obiad – pyszna domowa
kuchnia!
Po obiedzie czas na deser. Idziemy więc z powrotem do Koziej i żółtym szlakiem maszerujemy ok. 4 km
– 1h do Parku Aktywności na Czarodziejskiej Górze (praktycznie cały czas w dół – ostatni odcinek trochę
pod górę). Dochodzimy do skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Sienkiewicza – a tam kryje się urocza
kawiarnia „Słodkie sny”, w której Pani Joasia podaje kultową bezę i pyszne kawy.
Za nami ok. 16 km i 5 godzin marszu zrobiła się nam już pewnie 16:00 – 17:00. Czas pomyśleć o kolacji.
Możemy wrócić do Browaru, ale możemy też udać się do restauracji „zWolna”, która słynie z
makaronów i dobrego wina lub do Kebaba znajdującego się obok kawiarni, a w którym możemy
spróbować również dań kuchni wschodniej (polecamy kimchi).
Stąd już tylko 3 km do hotelu i cały czas w dół. Polecamy po takim wyjściu spędzić wieczór w saunie i
jacuzzi, a braki w elektrolitach uzupełnić złotym trunkiem z naszego browaru.
Całkowita długość trasy: ok. 20 km
Czas marszu: ok. 6-7 godzin.

