
TRASY NA TERENIE 
GMINY GŁUSZYCA

G1 – trasa widokowa, historyczna
Łączy Głuszycę z Jedliną-Zdrój i Walimiem. Startujemy od końca ul. Jasnej w Jedli-
nie-Zdroju i jedziemy w kierunku Głuszycy asfaltową drogą wzdłuż ul. Mazurskiej 
do mostu na ul. Górnośląskiej. Skręcamy w prawo na ul. Sienkiewicza, a następnie 
w lewo na ul. Bolesława Chrobrego i dojeżdżamy do Grzmiącej, następnie jedzie-
my ul. Turystyczną, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Spółdzielców, dalej 
jedziemy ul. Kolejową. Po lewej niesamowita  panorama  pasma Gór Wałbrzyskich  
z dominującym w tle szczytem Gomólnika Małego, mijamy stację PKP Głuszyca, na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Sudecką i kierujemy się do Łomnicy. Mija-
my po lewej Łowisko Pstrąga Złota Woda z lokalnym browarem, po prawej mijamy 
Agroturystykę „Gościniec”. Jedziemy przez most, skręcamy w lewo, a potem znów 
w lewo wzdłuż potoku Złota Woda lekko pod górę. Mijamy po lewej Agroturystykę 
„Pod Ostoją”, a po prawej zjazd na nieczynny Kamieniołom Melafiru - tzw. Kamyki. 
Jedziemy dalej prosto ul. Dworcową, mijając po lewej stronie stację PKP Głuszyca 
Górna, dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Kłodzką i skręcamy w lewo. Jedziemy drogą 
381, przejeżdżamy pod zabytkowym wiaduktem kolejowym, mijamy XVIII-wieczny 
kościół pw. NMP Królowej Polski z wieżą widokową. Na moście skręcamy w prawo  
w ul. T. Kościuszki i zgodnie z oznaczeniami jedziemy w kierunku Podziemnego Mia-
sta Osówka. Jedziemy przez malowniczo położoną wieś Kolce ul. Pamięci Narodowej. 
Po prawej stronie mijamy zjazd na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach. Jedziemy 
dalej główną drogą asfaltową w kierunku wsi Sierpnica ulicą Świerkową cały czas pod 
górę. Mijamy po lewej stronie Agroturystykę „Finezja”, Gościniec Brodowo, Agrotury-
stykę „U Gosi”. Po lewej mijamy zjazd do Podziemnego Miasta Osówka. Dojeżdżamy 
do ronda i mamy dwie możliwości dojazdu do gminy Walim: można skręcić w lewo 
i dojechać 3-km odcinkiem szosowym do Rzeczki Górnej albo jechać cały czas asfal-
tem w górę główną drogą, mijając po prawej zabytkowy kościół Matki Bożej Śnieżnej. 
Tu rozpoczyna się jeden z podjazdów Górskich Szosowych Mistrzostw Polski. Jedzie-
my dalej asfaltem w górę i docieramy do Rzeczki w gminie Walim.
Trasa średnia, szosowa, długość: 18 km. 

G2 – trasa widokowa 
Trasa Wyścigu XC o Czapkę Śliwek. Start z Centrum Przesiadkowego przy ul. Łuka-
siewicza. Trasa w całości usytuowana w lesie, w naturalnym otoczeniu przyrody,  
z wieloma ostrymi podjazdami i niejednokrotnie stromymi zjazdami, wymagająca 
umiejętności technicznych. Zapewnia dobrą zabawę fanom tras XC. 
Trasa trudna, leśna, długość: 3,5 km.

G3 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – niebieska)
Startujemy z parkingu przy ul. Leśnej, jedziemy wzdłuż oznaczeń niebieskiej  trasy 
MTB Głuszyca. Na początek zjeżdżamy w dół ul. Dolną, za basenem odbijamy od razu 
w lewo na polną drogę, przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, mijamy Agrotury-
stykę „Pod Ostoją”. Na skrzyżowania w Łomnicy przy przystanku autobusowym skrę-
camy w lewo i wjeżdżamy na asfalt. Mijamy po lewej zjazd do restauracji „Łomnicka 
Chata” w Łomnicy, przy rondzie skręcamy w lewo w kierunku Ustronia  i jedziemy  
w górę do parkingu, gdzie odbijamy w prawo, na chwilę zjeżdżając z niebieskiej tra-
sy MTB. Ponownie docieramy do oznaczeń niebieskiej trasy MTB, skręcamy w lewo  
i  mijamy Granicznik (801m), Waligórę (936 m), docieramy do Schroniska PTTK An-
drzejówka, mijamy Gomólnik (826 m). Wracamy na rondo w Łomnicy, zjeżdżamy as-
faltem w dół do przystanku autobusowego, za którym skręcamy w prawo i wracamy 
tą samą drogą na parking przy ul. Leśnej w Głuszycy Centrum.
Trasa średnia, mieszana, długość: 23 km.

G4 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – pomarańczowa)
Startujemy w górę z parkingu przy ul. Leśnej, jedziemy wzdłuż oznaczeń pomarań-
czowej trasy MTB Głuszyca, znanej pod nazwą „Głuszyckie Stawy”. Mijamy urokliwe 
pięć stawów i jedziemy w górę Doliną Marcową. Za piątym stawem odbijamy w lewo. 
Przy dobrej widoczności na jednym z punktów widokowych na trasie można zoba-
czyć królową Karkonoszy- Śnieżkę. Mijamy Cesarskie Skałki z malowniczą panoramą 
na Głuszycę oraz Góry Wałbrzyskie i Kamienne. Na chwilę zjeżdżamy w prawo z po-
marańczowych oznaczeń MTB, ponownie wracamy na oznaczenia pomarańczowej 
trasy MTB, wyjeżdżamy z lasu, mijamy po prawej leśniczówkę w Jedlince, mając przed 
sobą urokliwy widok na Góry Wałbrzyskie oraz majestatyczną Borową.  Skręcamy  
w lewo na trasę #Active w kierunku Głuszycy. Jedziemy asfaltem przez ul. Mazurską, 
Górnośląską, Parkową, Bohaterów Getta, gdzie skręcamy w lewo w ul. Przemysłową, 
potem przez ul. Górną docieramy do ul. Leśnej i jesteśmy z powrotem na parkingu 
Głuszyca Centrum.
Trasa średnia, mieszana, długość: 10 km.

G5 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – czarna)
Startujemy z parkingu przy ul. Leśnej, jedziemy wzdłuż oznaczeń czarnej trasy MTB 
Głuszyca. Na początek zjeżdżamy w dół ul. Dolną, za basenem odbijamy od razu  
w lewo na polną drogę, przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, mijamy Agrotu-
rystykę „Pod Ostoją”. Na skrzyżowaniu w Łomnicy przy przystanku autobusowym 
skręcamy w lewo i wjeżdżamy na asfalt. Mijamy po lewej zjazd do restauracji „Łom-
nicka Chata” w Łomnicy. Na rondzie skręcamy w prawo w kierunku Trzech Strug  
i jedziemy asfaltem w górę. Następnie skręcamy zgodnie z oznaczeniem Strefy MTB 
w prawo do lasu. Mijamy Gomólnik Mały (807 m), następnie Jeleniec (901m), Skalną 
Bramę oraz Rogowiec (870 m) - szczyt z najwyżej położonymi ruinami zamku w Pol-
sce. Przejeżdżamy obok Jeleńca Małego (770 m), mijamy po prawej Agroturystykę 
„Arkadia”. Jedziemy asfaltem w górę w kierunku Łomnicy. Odbijamy w prawo w polną 
drogę i dojeżdżamy do głównej drogi przy ul. Sudeckiej i skręcamy w prawo. Mijamy  
po lewej Łowisko Pstrągów Złota Woda z lokalnym browarem.  Za mostem skręcamy 
w lewo i  wracamy tą samą drogą na parking przy ul. Leśnej.
Trasa średnia, mieszana, długość: 21 km.

G6 – trasa widokowa, historyczna (Strefa MTB Głuszyca – żółta)
Trasa pełna tajemnic związanych z projektem pod kryptonimem „Riese” z czasów II 
wojny światowej. Startujemy z parkingu przy ul. Leśnej i wzdłuż oznaczeń żółtej tra-
sy MTB Głuszyca, zwanej „Podziemia Osówki”. Mijamy urokliwą Dolinę Pięciu Sta-
wów oraz Dolinę Marcową. Jadąc przez Park Krajobrazowy Gór Sowich, docieramy  
do kompleksu Soboń z nieudostępnionym wejściem do podziemnych sztolni. Skrę-
camy  w lewo i mijamy część naziemną kompleksu Soboń, następnie w prawo i kon-
tynuujemy jazdę po nasypie kolejki wąskotorowej. Po prawej widzimy wejście do 
Podziemnego Miasta Osówka, poniżej po lewej docieramy do kompleksu restau-
racyjnego. Z parkingu, trzymając się oznaczeń żółtej trasy Strefy MTB, zjeżdżamy 
szutrową drogą do Kolc. Po dotarciu do głównej drogi skręcamy w prawo, następ-
nie asfaltem jedziemy przez ul. Kościuszki, na moście skręcamy ponownie w prawo  
na drogę 381 i ul. Grunwaldzką wracamy na parking przy ul. Leśnej w Głuszycy Centrum. 
Trasa średnia, mieszana, długość:  29 km. 

G7 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – zielona)
To część najstarszej i najdłuższej trasy Strefy MTB Sudety, znanej pod nazwą „Tour 
de Głuszyca”. Startujemy w Grzmiącej, kierujemy się oznaczeniami zielonej trasy MTB 
i rozpoczynamy niezapomnianą przygodę na rowerze. Przejeżdżamy przez Rybnic-
ki Grzbiet, najstarszy naturalny, tzw. „zielony” single track, gdzie można poczuć się 
jak w Alpach. Mijamy Przełęcz pod Wawrzyniakiem. Podziwiamy górskie panoramy, 
m.in. widok na Głuszycę oraz Góry Wałbrzyskie i Kamienne z punktu widokowego 
Cesarskie Skałki. Mijamy Przełęcz Marcową, Włodarz (811) oraz tajemniczy obiekt  
z czasów II wojny światowej- kompleks Moszna. Mamy dwie możliwości dalszej jaz-
dy: skręcając w lewo, docieramy do Kompleksu Włodarz i dalej kontynuujemy jazdę 
trasą W-7 lub skręcamy  w prawo i docieramy do Sierpnicy, gdzie wjeżdżamy na asfalt  
i ponownie wracamy na zielone oznaczenia tras MTB. Mijamy po prawej zabytkowy 
kościół Matki Bożej Śnieżnej, zjeżdżamy asfaltem w dół i za Gościńcem Brodowo 
skręcamy w prawo i wjeżdżamy ponownie do lasu, zjeżdżamy na moment z ozna-
czeń trasy zielonej MTB, następnie mijamy Przełęcz pod Czarnochem i jedziemy dalej 
wzdłuż pasa granicznego w Głuszycy Górnej do Przełęczy pod Szpiczakiem. Przed 
nami Schronisko PTTK Andrzejówka, z którego przez Skalną Bramę docieramy na Ro-
gowiec (870 m), gdzie znajdują się ruiny najwyżej położnego ruin zamku w Polsce. 
Ze szczytu Rogowca możemy podziwiać panoramę Sudetów Środkowych z Borową 
i Chełmcem, a na zachodzie przy dobrej widoczności można dostrzec nawet Karko-
nosze ze Śnieżką. Trasę kończymy ponownym przejazdem przez Rybnicki Grzbiet  
i „zielony” single track, gdzie rozpoczynaliśmy naszą rowerową przygodę.
Trasa trudna, mieszana z przewagą dróg leśnych, długość: ok. 70 km 
(w tym ok. 20 km W-7)

G8 – trasa widokowa (Strefa MTB Głuszyca – czerwona)
Startujemy z parkingu przy ul. Leśnej, jedziemy wzdłuż oznaczeń czerwonej trasy MTB 
Głuszyca. Na początek zjeżdżamy w dół ul. Dolną, za basenem odbijamy od razu w lewo 
na polną drogę. Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, mijamy po prawej Agrotury-
stykę „Pod Ostoją”, na skrzyżowania w Łomnicy przy przystanku autobusowym skręca-
my w lewo i wjeżdżamy na asfalt. Mijamy po lewej zjazd do restauracji „Łomnicka Chata”  
w Łomnicy. Na rondzie skręcamy w prawo i jedziemy w górę najpierw asfaltem, a potem 
wjeżdżamy na malowniczą leśną drogę w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. 
Trzymając się czerwonych oznaczeń i wspinając się w górę, mijamy Waligórę (936), potem 
Schronisko PTTK Andrzejówka.  Docieramy do Sokołowska, następnie mijamy Przełęcz 
pod Szpiczakiem. Leśną drogę na chwilę zamieniamy na asfalt, jedziemy wzdłuż pasa 
granicznego i docieramy na  Przełęcz pod Czarnochem, docieramy do Głuszycy Górnej, 
ponownie wjeżdżamy na asfalt. Odbijamy w prawo i mijamy Agroturystykę „Pogranicz-
na”, przed rondem  odbijamy w lewo na polną drogę, docieramy do byłego Kamienio-
łom Melafiru (tzw. Kamyki) z urokliwymi widokami i pięknym zbiornikiem wodnym. Po-
tem zjeżdżamy asfaltem w dół, widzimy panoramę na Głuszycę z Górami Sowimi w tle,  
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, potem w prawo, mijamy Agroturystykę „Pod Ostoją”. 
Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym i jedziemy częściowo polną drogą. Dojeżdża-
my do asfaltu, skręcamy w prawo w ul. Dolną, docieramy do parkingu przy ul. Leśnej.
Trasa trudna, mieszana z przewagą dróg leśnych, długość: 39 km.

G9 – trasa widokowa, #ACTIVE
Łączy trasy #ACTIVE: Jedlina-Zdrój-Głuszyca-Walim. Startujemy z ul. Jasnej w Jedlinie-
-Zdroju, jedziemy drogą asfaltową zgodnie z oznaczeniami tras #ACTIVE w kierunku  
Głuszycy przez ul. Mazurską, Górnośląską, Bohaterów Getta, Niecałą i Górną. Mijamy 
urokliwie położoną Dolinę Pięciu Stawów i jedziemy w górę Doliną Marcową. Jedziemy 
dalej przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Gór Sowich, kierując się oznaczeniami tras 
#ACTIVE. Przejeżdżamy w okolicach szczytu Soboń (716 m), mijamy Rozdroże pod Mosz-
ną, docieramy do asfaltu w Grządkach, mijamy po prawej stronie wejścia do podziemi 
kompleksu „Osówka”, jedziemy dalej prosto i dojeżdżamy do obiektów budynku obsługi 
turystycznej i restauracji Podziemnego Miasta Osówka.
Trasa średnia, mieszana, długość: 11 km. 

G10 – trasa widokowa
Trasa planowana jako łącznik z Rybnickim Grzbietem. Na trasie G7, jadąc od strony 
Grzmiącej na końcu ul. Zdrojowej, skręcamy w lewo w las na teren Parku Krajobrazowe-
go Sudetów Wałbrzyskich i jedziemy prosto lekko pod górę, odbijamy w lewo na szczyt 
Sajdak (582 m), a następnie łączymy się z trasą G7 ( oznaczoną jako zielona trasa MTB).
Trasa średnia, leśna, widokowa, długość: 1 km.
 

TRASY NA TERENIE 
GMINY JEDLINA–ZDRÓJ

J1 – trasa widokowa
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo – rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyjną 
wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej na tra-
sy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, parki lino-
we, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beinerta, przejeż-
dżamy przez ul. Wałbrzyską do ul. T. Chałubińskiego z punktami widokowymi (krzyżówka 
Walim). Skręcamy w lewo w ul. Zagórską, po ok 500 m skręcamy w prawo (krzyżówka 
Olszyniec – Walim) w stronę zabytkowego mostu kolejowego przy ul. Świdnickiej. Wjeż-
dżamy w ul. Długą (krzyżówka Olszyniec), jedziemy do ul. Jasnej (krzyżówka Głuszyca, 
MTB), następnie przejeżdżamy przez ul. Noworudzką do ul. Zamkowej i Kompleksu Pała-
cowo–Hotelowego Jedlinka (Pałac Jedlinka, Browar Jedlinka, Pociąg „America”, mini zoo 
– alpaki). Od Hotelu Jedlinka odcinkiem singiel track i ścieżką leśną jedziemy w kierunku 
dworca kolejowego, dalej ul. Dworcową i ul. W. Reymonta dojeżdżamy do ścieżki rowero-
wej wzdłuż ul. Kłodzkiej (krzyżówka Wałbrzych) i wjeżdżamy na parking Kompleksu Acti-
ve Jedlina, z którego wyruszaliśmy.
Trasa średnia, afaltowo–szutrowa, długość: 15 km.

J2 – trasa uzdrowiskowa
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyj-
ną wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej  
na trasy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, par-
ki linowe, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beinerta, 
przejeżdżamy przez ul. Wałbrzyską do ul. T. Chałubińskiego z punktem widokowym (krzy-
żówka Walim). Skręcamy w prawo w ul. Chojnowską, następnie w prawo w ul. Piękną. 
Jadąc dalej przez Park Północny wjedziemy do części uzdrowiskowej, przejeżdżając obok 
Pawilonu Zdrojowego z Biblioteką, Pijalni Wód Mineralnych i Domu Zdrojowego. Kierując 
się na Aleją Niepodległości, mijamy Kapliczkę Najświętszej Marii Panny z lawy wulkanicz-
nej, zabytkowy słup z historią Jedliny–Zdroju oraz Skwer Wolności, z którego skręcamy  
w ul. Kościelną i ponownie w ul. T. Chałubińskiego. Przejeżdżamy przez ul. Kłodzką (krzy-
żówka Walim – Głuszyca, MTB) i dojeżdżamy do ul. Zamkowej i Kompleksu Pałacowo–Ho-
telowego Jedlinka (Pałac Jedlinka, Browar Jedlinka, Pociąg „America”, mini zoo – alpaki). 
Odcinkiem Singiel track i ścieżką leśną jedziemy w kierunku dworca kolejowego, następ-
nie ul. Dworcową i ul. W. Reymonta dojeżdżamy do ul. Kłodzkiej (krzyżówka Wałbrzych). 
Skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kłodzkiej, następnie w lewo na par-
king Kompleksu Active Jedlina – metę trasy J2.
Trasa łatwa, asfaltowo–szutrowa, długość: 12 km.

J3 – trasa Góra Borowa
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyj-
ną wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej  
na trasy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, 
parki linowe, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beiner-
ta, następnie dojeżdżając do ul. Wałbrzyskiej skręcamy w lewo na drogę szutrową w las  
w kierunku Wałbrzycha. Jedziemy do ul. Włościańskiej, skręcamy w lewo (krzyżówka 
Wałbrzych), przejeżdżamy ul. Kłodzką i zmierzamy do ul. Pokrzywianka, dalej jedzie-
my prosto do Przełęczy Koziej (krzyżówka Wałbrzych). Skręcając w lewo dojedziemy  
do Przełęczy pod Borową i Rozdroża Ptasiego (do wieży widokowej na Borowej 15 min. 
oraz krzyżówka z MTB Głuszyca). Dalej kierujemy się w stronę ul. Ogrodowej, następnie  
za wiaduktem kolejowym skręcamy w ul. M. Konopnickiej i ul. Dworcową. Mijając dwo-
rzec kolejowy dojedziemy do Zespołu Pałacowo–Hotelowego Jedlinka (Pałac Jedlinka, 
Browar Jedlinka, Pociąg „America”, mini zoo – alpaki). Z ul. Zamkowej drogą szutrową do-
jedziemy do ul. Barbary, dalej do ul. Partyzantów i skręcając w prawo do ul. B. Chrobrego. 
Następnie skręcamy w lewo w ul. G. Narutowicza, dalej ścieżką rowerową przy Komplek-
sie Active Jedlina zmierzając na parking – metę trasy J3.
Trasa trudna, szutrowa, długość: 18,5 km.

J4 – trasa parkowa
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyj-
ną wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej  
na trasy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, par-
ki linowe, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beinerta, 
przejeżdżamy przez ul. Wałbrzyską do ul. T. Chałubińskiego. Skręcamy w prawo w dro-
gę leśną i jedziemy Aleją Modrzewiową do Polany Oddechowej, następnie Aleją Brzo-
zową do Polany Słonecznej, dojeżdżając do Parku Północnego. Jadąc dalej wjedziemy 
do części uzdrowiskowej, przejeżdżając obok Pawilonu Zdrojowego z Biblioteką, Pijal-
ni Wód Mineralnych i Domu Zdrojowego. Na początku Alei Niepodległości skręcamy  
do ul. Piastowskiej, następnie jedziemy w lewo i po 100 m skręcamy w prawo w ul. Choj-
nowską. Dojeżdżając do ul. T. Chałubińskiego skręcamy w prawo, mijając ul. Kościelną 
oraz ul. Zagórską skręcamy w prawo na ścieżkę prowadzącą do Placu Zwycięstwa (Kościół 
Św. Trójcy). Następnie zmierzamy do ul. Rekreacyjnej, z której dojedziemy do Kompleksu 
Active Jedlina – mety naszej wyprawy.
Trasa trudna, asfaltowo–szutrowa, długość: 11,5 km.

J5 – trasa Przełęcz Kozia
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyj-
ną wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej  
na trasy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, 
parki linowe, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beiner-
ta, następnie dojeżdżając do ul. Wałbrzyskiej skręcamy w lewo na drogę szutrową w las  
w kierunku Wałbrzycha. Jedziemy do ul. Włościańskiej, skręcamy w lewo (krzyżówka Wał-

brzych), przejeżdżamy ul. Kłodzką i zmierzamy do ul. Pokrzywianka, dalej jedziemy prosto 
do Przełęczy Koziej (krzyżówka Wałbrzych). Skręcamy w prawo w drogę szutrową, którą 
dojedziemy do ul. Pokrzywianka, przejeżdżamy ul. Kłodzką i podjeżdżamy pod strome 
wzniesienie, na którym znajduje się Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ścieżkami polnymi 
z panoramą Gór Wałbrzyskich dojedziemy do ul. Dolnej, a następnie ul. Zakopiańskiej 
kończąc trasę J5 przy Kompleksie Active Jedlina, z którego wyruszaliśmy.
Trasa średnia, leśna, długość: 13 km.

J6 – trasa zabytkowa
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Ulicą Rekreacyjną 
wjeżdżamy na Promenadę Słoneczną (punkt widokowy, siłownia terenowa), z niej na tra-
sy Single trackowe. Dalej jedziemy wzdłuż Parku Aktywności (tor saneczkowy, parki lino-
we, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Mijamy pomnik C. Beinerta, przejeż-
dżamy przez ul. Wałbrzyską do ul. T. Chałubińskiego z punktami widokowymi (krzyżówka 
Walim). Mijamy ul. Chojnowską, ul. Kościelną i ul. Zagórską. Przejeżdżamy przez ul. Kłodz-
ką do ul. Zamkowej i Kompleksu Pałacowo–Hotelowego Jedlinka (Pałac Jedlinka, Bro-
war Jedlinka, Pociąg „America”, mini zoo – alpaki). Jadąc dalej ul. Zamkową dojedziemy  
do ul. Noworudzkiej (krzyżówka Głuszyca, MTB), którą przejeżdżamy. Skręcamy w lewo 
w ul. Jasną, dalej jedziemy ul. Długą, ul. Kolejową w Gminie Walim, ul. Wąską dojedziemy 
do krzyżówki z ul. Świdnicką (krzyżówka Walim). Wjeżdżamy w ul. Wałbrzyską (krzyżówka 
Wałbrzych) i skręcamy w lewo w ul. Kościelną, mijamy Kościół Św. Anny. Zmierzając dalej 
ul. Zagórską, skręcamy w prawo w ul. T. Chałubińskiego i w lewo w ul. Kościelną. Skręcamy 
w prawo w ul. Piastowską, mijając Skwer Wolności dojedziemy do Alei Niepodległości 
(zabytkowy słup z historią Jedliny–Zdroju, Kapliczka Najświętszej Marii Panny z lawy wul-
kanicznej) prowadzącej do części uzdrowiskowej Jedliny – Zdroju z Domem Zdrojowym 
i Pijalnią Wód Mineralnych. Wyjeżdżając z Pl. Zdrojowego kierujemy się w ul. H. Sienkie-
wicza, dojeżdżając do Parku Aktywności, dalej zjeżdżając niebieską trasą Singiel track 
dojedziemy do Promenady Słonecznej, następnie ul. Rekreacyjną do Kompleksu Active 
Jedlin – mety naszej trasy.
Trasa średnia, asfaltowo–szutrowa, długość: 20 km.

J7 – trasa „pętla duża”
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo–rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Kierujemy się  
ul. Rekreacyjną w stronę Placu Zwycięstwa mijając Kościół Św. Trójcy, następnie je-
dziemy wzdłuż ul. Piastowskiej. Skręcamy w prawo w ul. Kościelną, ponownie w prawo  
w ul. T. Chałubińskiego, następnie w lewo w ul. Zagórską. Dalej jedziemy ul. Kościelną  
w Gminie Walim, mijając Kościół Św. Anny dojedziemy do ul. Wałbrzyskiej. Jedziemy w lewo 
ok. 4 km do Ronda 100–lecia Niepodległości w Wałbrzychu. Następnie ścieżką rowerową 
przy ul. Kamienieckiej jedziemy w kierunku Jedliny–Zdroju do ul. Włościańskiej. Skręcamy 
w lewo w ul. Kłodzką, mijamy Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i dworzec kolejowy z wlotem 
do najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Skręcamy w lewo w ul. Moniuszki, następnie 
w ul. Zakopiańską dojeżdżając do mety – parkingu Kompleksu Active Jedlina.
Trasa średnia, szosowa, długość: 14km.

J8 – trasa „pętla mała”
Startujemy z Kompleksu Active Jedlina przy ul. Sportowej (Skatepark, Pumptrack, Stre-
et workout, ścieżka pieszo – rowerowa, boiska piłkarskie, plac zabaw). Kierujemy się  
ul. Rekreacyjną w stronę placu Zwycięstwa mijając Kościół Św. Trójcy, następnie je-
dziemy wzdłuż ul. Piastowskiej. Skręcamy w prawo w ul. Kościelną, ponownie w prawo  
w ul. T. Chałubińskiego, następnie w lewo w ul. Zagórską. Dalej jedziemy ul. Kościelną  
w Gminie Walim, mijając Kościół Św. Anny dojedziemy do ul. Wałbrzyskiej. Jedziemy  
w lewo ok. 2,3 km i ponownie skręcamy w lewo w ul. T. Chałubińskiego w Jedlinie–Zdro-
ju. Po 100 m skręcamy w prawo, dojedziemy do ul. Wałbrzyskiej, następnie skręcamy  
w lewo. Jadąc dalej mijamy turystyczny Kamieniołom ze źródłem wody. Skręcamy w pra-
wo w ul. Spacerową, ponownie w prawo w ul. H. Sienkiewicza mijając Park Aktywności 
(tor saneczkowy, parki linowe, wieża wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów). Wjeż-
dżamy w ul. Poznańską, skręcamy w prawo w ul. Cmentarną, następnie w ul. F. Chopina,  
przy której znajduje się punkt widokowy i siłownia terenowa. Dojeżdżamy do Pl. Zwycię-
stwa, ul. Rekreacyjną dojedziemy do mety – parkingu Kompleksu Active Jedlina.
Trasa średnia, szosowa, długość: 11 km.

TRASY NA TERENIE 
GMINY WALIM

W1
Rekomendowany początek trasy: Walim - plac przy zabytkowej Lipie. Przebieg trasy: 
Walim - Rzeczka Górna - Sierpnica - Rzeczka – Walim (Trasa wyścigu szosowego Gór-
skich Szosowych Mistrzostw Polski). Atrakcje na trasie: Walim - Kościół pw. św. Barbary, 
dom tkaczy, zabytkowa lipa, Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, kaplica grobowa Klingber-
ga, Sztolnie Walimskie, Rzeczka - Kościół pw. Maksymiliana Kolbe, Sierpnica - Kościół  
pw. Matki Bożej Śnieżnej. Noclegi/gastronomia na trasie: Zajazd Hubert, Agroturystyka 
u Kołodzieja, Agroturystyka Mała Sowa, Agroturystyka Austeria Krokus, Agroturystyka 
Ruczaj, Agroturystyka Dom nad Potokiem, Gościniec Korona, OW Rzeczka, Sowia Grapa.
Trasa trudna, szosowa, długość: 12 km

W2
Rekomendowany początek trasy: Zagórze Śląskie - centrum. Przebieg trasy: Zagórze Ślą-
skie - Niedźwiedzica - Podlesie - Olszyniec - Jugowice - Zagórze Śląskie. Atrakcje na trasie: 
Zagórze Śląskie - Średniowieczny Zamek Grodno, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Niedźwiedzica - Kościół pw. św. Mikołaja, Olszyniec -Kościół pw. św. Anny. Noclegi/ga-
stronomia na trasie: Przytulne Siedlisko, Agroturystyka Chwiejkowo, Agroturystyka kon-
na Agro Beatus, Dom z Duszą, Gospoda w Starym Młynie, Pałac Jugowice, Bar i noclegi 
Jaskinia Lwa, Agroturystyka u Janiny, Bar Pizza pod Zamkiem, Kawiarnia Niebieski Kot.
Trasa łatwa, szosowa, długość: 14 km

W3 
Rekomendowany początek trasy: Zagórze Śląskie - centrum. Przebieg trasy: Zagórze 
Śląskie - wstęgowa kładka nad Jeziorem Bystrzyckim - Michałkowa - Glinno - Walim 
- Jawornik - Jugowice - Zagórze Śląskie. Atrakcje na trasie: Zagórze Śląskie -Jezioro By-
strzyckie, wstęgowa kładka nad Jeziorem Bystrzyckim, Centrum Obsługi Ruchu Turystycz-
nego,,Akwarium”, Michałkowa - Kościół pw. św. Anny, Kościół pw. Glinno - Kościół pw. św. 
Matki Bożej Bolesnej, Walim -Kościół pw. św. Barbary, Kaplica rodziny Seiler, zabytkowa 
lipa, Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym”. Noclegi/gastronomia na trasie: Gościniec 
Nowa Wioska, Hotel Maria Antonina nad Jeziorem Bystrzyckim, Agroturystyka u Rodaka, 
Pizzeria Pepino, Restauracja Boreczna, Karczma Bełty, Agroturystyka Stara Szkoła.
Trasa trudna, szosowa, długość: 20 km

W4
Rekomendowany początek trasy: Zagórze Śląskie - centrum. Przebieg trasy: Zagórze 
Śląskie - Dziećmorowice - Złoty Las - Lubachów - Zagórze Śląskie. Atrakcje na trasie: 
Dziećmorowice - Kościół św. Jana, Zagórze Śląskie - Zapora wodna, Jezioro Bystrzyckie, 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,,Akwarium” wstęgowa kładka nad Jeziorem By-
strzyckim, Krucza Skała. Noclegi/gastronomia na trasie: Karczma Góralska, Hotel Maria 
Antonina nad Jeziorem Bystrzyckim, Restauracja Fregata.
Trasa łatwa, szosowa, długość: 19 km

W5 (Strefa MTB Sudety - czerwona)
Rekomendowany początek trasy: Walim. ul. Górnośląska (pod krzyżem). Przebieg trasy: 
Walim - Zagórze Śląskie - Michałkowa - Glinno - Walim. Atrakcje na trasie: Zagórze Śląskie 
- punkt widokowy na Jezioro Bystrzyckie, wstęgowa kładka nad Jeziorem Bystrzyckim, 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,,Akwarium”, Glinno - Kościół pw. Matki Bożej Bo-
lesnej.Noclegi/gastronomia na trasie: Hotel Maria Antonina nad Jeziorem Bystrzyckim, 
Restauracja Fregata, Restauracja Boreczna, Karczma Bełty. 
Trasa łatwa, szosowo-leśna, długość: 18 km

W6 (Strefa MTB Sudety - żółta)
Rekomendowany początek trasy: Walim, Plac przy zabytkowej Lipie. Przebieg trasy: Wa-
lim, Jelenia Polana - Rzeczka - Grządki. Atrakcje na trasie: Walim - Kościół pw. św. Barbary, 
dom tkaczy, zabytkowa lipa, Kościół pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. Noclegi/gastronomia 
na trasie: Zajazd Hubert, Agroturystyka Austeria Krokus, Agroturystyka Ruczaj Gościniec 
Korona, OW Rzeczka, Sowia Grapa.
Trasa trudna, szosowo-leśna, długość: 29 km (cała pętla)

W7 (Strefa MTB Sudety - zielona) 
Rekomendowany początek trasy: Walim, Plac przy zabytkowej Lipie. Przebieg trasy: Walim 
- Przełęcz Walimska - Wielka Sowa - Schronisko Sowa - Przełęcz Sokola - Sierpnica. Atrakcje 
na trasie: Walim - Kościół pw. św. Barbary, dom tkaczy, zabytkowa lipa, Przełęcz Walimska, 
Wielka Sowa, Przełęcz Sokola, Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym. Noclegi/gastrono-
mia na trasie: Schronisko Sowa, Sowia Grapa, OW Rzeczka, Gościniec Korona, 
Trasa trudna, leśna, długość: 71 km (cała pętla)

W8 (Strefa MTB Sudety - pomarańczowa)
Rekomendowany początek trasy: Przełęcz Walimska. Przebieg trasy: Przełęcz Walimska 
- Wielka Sowa - Kozie Siodło - Lisie Skały - Schronisko Sowa - Przełęcz Sokola - Jabłon-
ki - Jelenia Polana - Przełęcz Walimska. Atrakcje na trasie: Wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie, Przełęcz Sokola.Noclegi/gastronomia na trasie: Chata pod Sową, Schronisko Orzeł, 
Schronisko Sowa.
Trasa trudna, leśna, długość: 19 km

W9 - trasa #Active 
Rekomendowany początek trasy: Walim, centrum (ul. St. Żeromskiego). Przebieg trasy:  
z Jedliny-Zdroju - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rzeczka - Grządki – do Głuszycy. Atrakcje 
na trasie: Jugowice - Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z dzwonnicą, Centrum 
Muzealno-Turystyczne „Olbrzym”, Walim - Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, kaplica Kling-
berga, Sztolnie Walimskie. Noclegi/gastronomia na trasie: Dom z Duszą, Gospoda w Sta-
rym Młynie, Gospodarstwo Agroturystyczne Kręciproch Natalia, Zajazd Hubert. 
Trasa łatwa, szosowo-leśna, długość: 14 km

W10 - trasa Bike Park Walim MTB Cross Country 
Sart i meta Walim, Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul. Boczna 8. Atrakcje na trasie: 
Specjalna trasa do jazdy rowerem górskim. Na trasie znajduje się ponad 20 różnego ro-
dzaju zbudowanych elementów technicznych - od łatwych do wyjątkowo trudnych min.: 
sztajfy, strome zjazdy, rock gardeny w tym rock garden MTB Arena (najdłuższy w Polsce), 
pump track, kamienna pułapka, mostki, hopy i dropy oraz przeszkody typu „north shore” 
i wiele innych. Dodatkowym elementem Bike Parku jest sekcja zjazdowa o długości 4 km, 
której początek znajduje się na Przełęczy Walimskiej i prowadzi bezpośrednio do Wali-
mia. Trasa jest na stałe oznakowana charakterystycznymi niebieskimi słupkami z umiesz-
czonymi na nich strzałkami kierunkowymi. Bike Park położony jest w centrum Walimia  
przy parkingu Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. Tu można zaparkować samochód 
oraz skorzystać z dostępnego zaplecza sanitarnego. Trasa jest dostępna dla wszystkich, 
którzy chcą z niej korzystać. 
Trasa bardzo trudna, leśna, długość: 4 km

OBIEKTY NOCLEGOWE I GASTRONOMICZNE 
Z DODATKOWĄ OFERTĄ DLA ROWERZYSTÓW 

(na podstawie ankiet przeprowadzonych w okresie październik 2020 r. – luty 2021 r.)

1  
Agroturystyka Pograniczna     ul. Graniczna 8 I Głuszyca Górna 

  609 827 605 
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

2  
Agroturystyka Gościniec     ul. Sudecka 2P I Łomnica 

  668 304 761
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

3  
Złota Woda     ul. Sudecka 9 I Łomnica 

  600 883 433 
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego.

4  
Jadło     ul. Grunwaldzka 14 I Głuszyca 

  74 844 68 43
• bezpieczny parking dla rowerów.

5  
Blue Raj - domy wakacyjne     ul. Sudecka 3a I Łomnica 

  579 66 79 00     bluraj@bluraj.pl     bluraj.pl
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• miejsce na ognisko.

6  
Nocleg u Sowy     ul. Kłodzka 44c I Głuszyca Górna 

  661 346 165     poczta@noclegusowy.pl     noclegusowy.pl
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

7  
Podziemne Miasto Osówka     ul. Świerkowa 29d I Sierpnica 

  74 845 62 20
• bezpieczny parking dla rowerów.

8  
Agroturystyka Finezja     ul. Świerkowa 9 I Sierpnica 

  784 384 774 
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

9  
Agroturystyka Arkadia     ul. Wiejska 58 I Grzmiąca 

  532 448 696     arkadia@arkadia-agro.pl     arkadia-agro.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość transportu rowerów,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

10  
Agroturystyka Przy Sadzie     ul. Wiejska 39 I Grzmiąca 

  609 202 827     weronika.rutkowska92@gmail.com
- bezpieczny parking dla rowerów,
- przechowywanie rowerów pod dachem,
- możliwość umycia roweru,
- możliwość skorzystania z pralki,
- możliwość noclegu na jedną dobę,
- miejsce na ognisko.

11  
Agroturystyka Pod Ostoją     ul. Sudecka 1 I Łomnica

 

 
 693 850 69     kontakt@podostoja.pl     www.podostoja.pl

• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

12  
Dolina Rybna Smażalnia     ul. Turystyczna 13 I Grzmiąca  

  tel. 606 665 771     info@gospodasudecka.pl 
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• narzędzia do wykonywania prostych prac serwisowych,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• miejsce na ognisko.

13  
Willa Kwiaty Polskie     ul. H. Sienkiewicza 5 I Jedlina-Zdrój 

  667 020 682     willakwiatypolskie@gmail.com    
  jedlina-zdroj.net
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość skorzystania z pralki.

14  
Hotel Charlotta     ul. Warszawska 2 I Jedlina-Zdrój 

  792 879 132     recepcja@hotelcharlotta.eu     hotelcharlotta.eu
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę.

15  
Dom Gościnny BIEGUN     ul. Włościańska 11 I Jedlina-Zdrój  

  509 598 704     grazynkaewa@gmail.com
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

16  
Zespół Pałacowo-Hotelowy z Browarem „Jedlinka”  

  ul. Zamkowa 2 I Jedlina-Zdrój     74 847 49 00   
   hoteljedlinka@hoteljedlinka.pl     hoteljedlinka.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość transportu rowerów,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

17  
Zacisze Trzech Gór     ul. Pokrzywianka 10 I Jedlina-Zdrój 

  74 885 52 38     zacisze.jedlina@gmail.com    
  jedlina-zdroj.com.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

18  
Gościniec Nowa Wioska     Nowa Wieś 155 I Dziećmorowice 

  691 444 477     gosciniecnowawioska.com.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę.

19  
Ruczaj     Rzeczka 31d I Walim  

 

 662 065 477     agrorzeczka.pl
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

20  
Schronisko Orzeł     Sokolec 52 I Ludwikowice Kłodzkie 

  603 77 89 77     orzel.info.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

21  
Karczma Bełty     Glinno 25A I Walim 

  725 583 200     belty@belty.pl     belty.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

22  
OW Rzeczka     Rzeczka 41 I Walim 

  74 845 72 47     rezerwacja@rzeczka.eu     www.rzeczka.eu
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

23  
Mała Sowa     Rzeczka 17 I Walim 

  691 912 900     biuro@malasowa.com.pl     malasowa.com.pl
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

24  
Willa Jugowice     ul. Główna 22 I Jugowice 

  512 222 202     willajugowice@wp.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

25  
Biała Sowa     ul. Wiejska 21 I Walim  

  74 845 72 31     bialasowa@wp.pl     balasowa.com.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

26  
Sowia Grapa     Rzeczka 38 I Walim  

  509 899 779     biuro@sowiagrapa.pl     sowiagrapa.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• miejsce na ognisko.

INNE OBIEKTY Z OFERTĄ 
DLA ROWERZYSTÓW:

27  
Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych     ul. Boh. Getta 16 I Głuszyca 

 888 873 402
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość wypożyczenia roweru.

28  
Park Aktywności „Czarodziejska Góra”     ul. Poznańska I Jedlina-Zdrój 

 606 786 569     e-mail: park@jedlinazdroj.eu     ckjedlina.pl
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość umycia roweru.

29  
Kompleks Active Jedlina     ul. Sportowa I Jedlina-Zdrój 

 74 845 52 49     imprezy@jedlinazdroj.eu     ckjedlina.pl
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość umycia roweru.

30  
Ośrodek Jeździecki Zielone Wzgórza    

  ul. Sienkiewicza 92 I Dziećmorowice
  880 258 917     kontakt@stajnia-zielonewzgorza.pl
  stajnia-zielonewzgorza.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• możliwość umycia roweru,
• narzędzia do wykonania prostych prac serwisowych roweru,
• możliwość naładowania roweru elektrycznego,
• możliwość wypożyczenia roweru,
• możliwość transportu bagaży,
• możliwość transportu rowerów,
• możliwość skorzystania z pralki,
• możliwość noclegu na jedną dobę,
• pole namiotowe,
• miejsce na ognisko.

31  
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Akwarium”    

  ul. Wodna 1 I Zagórze Śląskie
  biuro@ckit.walim.pl     zamekgrodno.pl/akwarium
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem.

32  
Zamek Grodno     Wzgórze Zamkowe I Zagórze Śląskie

  74 845 33 60     biuro@zamekgrodno.pl     zamekgrodno.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• miejsce na ognisko.

33  
Sztolnie Walimskie     ul. 3 Maja 26 I Walim

  74 845 73 00     biuro@sztolnie.pl     sztolnie.pl
• bezpieczny parking dla rowerów,
• przechowywanie rowerów pod dachem,
• miejsce na ognisko.

Zapraszamy na Dolny Śląsk -  w niesamowite i tajemnicze okolice czterech pasm 
górskich, Gór Sowich, Wałbrzyskich, Kamiennych i Suchych. Przygotowaliśmy 
ponad 500 kilometrów tras rowerowych o różnym stopniu trudności.  
Na mapie oznaczyliśmy dodatkowe atrakcje, dzięki którym można aktywnie 
spędzić czas oraz lokale gastronomiczne, pensjonaty i hotele z dodatkową  
ofertą dla miłośników dwóch kółek. Dowiecie się Państwo między innymi,  
w których miejscach można bezpiecznie zaparkować rower, umyć, a nawet  
naprawić. Jeśli nie posiadają Państwo własnego jednośladu, zapraszamy  
do wypożyczalni.
Wyprawa na teren gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim w powiecie wałbrzyskim 
to niezapomniana przygoda pośród tajemniczych obiektów nazistowskiego  
projektu „Riese” i innych zabytków. Na mapie znajdą Państwo także punkty  
widokowe, parki aktywności i kąpieliska, dzięki którym można rodzinnie  
spędzić czas na łonie natury. 
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy również całą sieć parkingów, z których 
bezpośrednio można trafić na trasy rowerowe.

MAPA ROWEROWA
skala 1:35 000 • egzemplarz bezpłatny • 2021 r.

PONAD 500 km TRAS ROWEROWYCH
o różnym stopniu trudności

Głuszyca

Jedlina-Zdrój

Walim


