
Pensjonat RUDY 

i atrakcje okolicy 

W odległości 

 < 30 km 



Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 

 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie  znajduje się w 
Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu 
doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym 
w górze Stromej (1166,8 m n.p.m.). 
Można tam podziwiać niezwykle bogatą i bardzo 
dobrze zachowaną szatę naciekową. Jest to 
również największe w Polsce nagromadzenie kości 
zwierząt plejstoceńskich z przewagą kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Przejście w 
towarzystwie profesjonalnego przewodnika 
trwające ok. 40 min., uzupełnione o muzykę i 
efekty kolorystyczne, to wyprawa do serca ziemi  
na zawsze pozostająca w pamięci. Warto 
podkreślić, że jako pierwsza jaskinia w Polsce 
dostępna jest również dla osób 
niepełnosprawnych. Konieczna wcześniejsza 
rezerwacja. 
Tel. (74) 814 12 50 
www.jaskinia.pl  
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 8 km  
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Muzeum Ziemi i Park Jurajski w Kletnie 

Jedyna kolekcja w Polsce obejmująca 4 
skamieniałe gniazda jaj dinozaura sprzed ponad 
70 milionów lat. Sprowadzone z Chin, z obrzeży 
Pustyni Gobi, jednego z największych lęgowisk 
dinozaurów na świecie. Sama kolekcja minerałów 
z terenów Sudetów obejmuje m. in. agat  z Gór 
Kaczawskich o imponującej wadze 55 kg.  Przy 
muzeum istnieje „Park Jurajski” dla dzieci, gdzie 
można oglądać modele dinozaurów w 
zachowanych proporcjach. Czynne codziennie 
oprócz poniedziałków od 9.00 do 17.00. 
www.kletno.info.pl 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 5 km 
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Podziemna trasa turystyczna – nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie  

W 1947 r. specjaliści radzieccy rozpoczęli 
poszukiwanie na terenie Polski rud uranu 
potrzebnego ZSRR do produkcji broni atomowej. 
Wkrótce rozpoczęto tu budowę kopalni, która 
nosiła nazwę Kopaliny. W trakcie jej działania od 
początku 1953 r. wykonano wyrobiska o 
całkowitej długości 37 km, w tym 20 sztolni, a 
także 3 szyby o głębokościach 83 – 150 m. Uranu 
jednak było tu tak mało, że zaniechano 
wydobycia. Chodnikami zwiedzający przechodzą 
trasę o długości ok. 200 m., oglądając atrakcyjne 
wystąpienia miejscowych minerałów (fluor, kwarc 
i inne). 
Chodnik posiada szerokość 1,5-2 metrów, a 
wysokość 1,7-2 metrów. 
Sztolnia czynna przez cały rok w godz. 9.00 do 
17.00. Czas zwiedzania ok. 40 min. 
www.kletno.pl 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 4 km 

www.kletno.pl 

www.kletno.pl 

http://www.kletno.pl/
http://www.kletno.pl/
http://www.kletno.pl/
http://www.kletno.pl/
http://www.kletno.pl/


Wapiennik Łaskawy Kamień 

Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie jest 
jedynym odrestaurowanym Wapiennikiem typu 
Rumforda bazującym na projekcie K.F. Schinkla w 
Polsce. Pokrewne obiekty znajdują się w 
Niemczech. Sam w sobie jest fascynującym 
zabytkiem techniki, jego konstrukcja pozwalała 
inaczej niż w przypadku konwencjonalnych 
wapienników na permanentne użytkowanie. Przy 
Wapienniku Łaskawy Kamień znajduje się Galeria 
Autorska Rodziny Rybczyńskich, pracownie druku 
artystycznego i czerpania papieru, ogród japoński. 
Zwiedzanie obiektu, enklawy parku i ogrodu 
japońskiego w towarzystwie przewodnika trwa 
około 35 - 45 minut. Na wizytę w galerii poza 
terminami otwartych imprez, najlepiej umówić 
się telefonicznie.  
Tel. (74) 814 11 91  
www.wapiennik.eu 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 15 km 
 www.wapiennik.eu 

www.wapiennik.eu fot. Joanna Wolczek 
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Zalew w Starej Morawie 

Pięknie położony sztuczny zbiornik wodny (pow. 5,5ha) o charakterze rekreacyjnym. Oddalony 
około 1,3 km od Stronia Śląskiego.   
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 8 km 

fot. Joanna Wolczek 
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fot. Joanna Wolczek 



Jarmarki w Nowym Gierałtowie 

W sezonie letnim, jarmarki odbywają się na 
Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań w Nowym 
Gierałtowie (w każdą sobotę). Można zakupić 
rękodzieła ludowe: rzeźby, serwety itp., a przede 
wszystkim wyroby domowe: chleby, dżemy, soki, 
ciasta, masło … same pyszności. 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 12 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Joanna Wolczek 

fot. Joanna Wolczek 



          Kolej linowa na Czarną Górę 

Kolej linowa jest czynna codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków i wtorków aż do 27.06, następnie 
przez całe wakacje już każdego dnia. Kolej 
dostępna jest również dla rowerzystów, gdyż 
znajdują się tutaj doskonałe trasy downhillowe 
jak i wycieczkowe.  
Bilety na kolej kupuje się w Karczmie Czarna Góra. 
Wjeżdżając koleją linową na Czarną Górę można 
wybrać się na trasę wędrówkową grzbietem 
Żmijowca (1153 m n. p. m.) na szczyt Śnieżnika 
(1425 m n. p. m.) – najwyższy w Masywie 
Śnieżnika. Na trasie na hali pod Śnieżnikiem 
znajduje się schronisko turystyczne z XIX wieku 
im. Zbyszka Fastnachta, gdzie warto odpocząć i 
posilić się. 
Odległość od Pensjonatu Rudy – ok. 800 metrów* 
* odległość do kolei linowej 
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Kościółek we wsi Sienna 

Wyremontowany, późnobarokowy kościół wzniesiony w latach 1789 – 1841. Mała jednosalowa 
budowla półkoliście zamknięta z niewyodrębnionym prezbiterium nakrytym sklepieniem 
kolebkowym. Zachowany kamienny portal wewnętrzny. Czasem można trafić na uroczystość 
ślubną. 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 700 m. 
 

fot. Joanna Wolczek 



Dwór Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim 

Wykorzystywany podczas wizyt Marianny 
Orańskiej i jej gości. Królewna zatrzymywała się w 
nim jako siedzibie zarządu klucza 
strachocińskiego. Obecnie siedziba Urzędu 
Miejskiego ul. Kościuszki 55. 
Księżna Marianna zapisała się w historii 
działalnością ekonomiczną, która przyczyniła się 
do znacznego rozwoju dóbr, których była 
właścicielką. Dzięki jej staraniom powstała sieć 
górskich dróg. Rozwinęła gospodarkę leśną. Na 
terenach nizinnych kazała zakładać stawy rybne z 
hodowlą pstrąga.  
Pamięć o niej przetrwała mimo całkowitej 
wymiany narodowościowej na ziemi kłodzkiej po 
II wojnie światowej. Do dzisiaj istnieją Mariańskie 
Skały, Droga Marianny, Marianówka, Źródło 
Marianny, Biała i Zielona Marianna (nazwa 
lokalnych złóż marmuru). 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 6 km 
 
 

Królewna Marianna Orańska (1810-1883)  



Międzygórze 

Międzygórze jest górską stacją klimatyczną, 
malowniczo położoną u stóp Masywu Śnieżnika, 
w zacisznych dolinach rzek Wilczki i Bogoryi. 
Bezpośrednie otoczenie lasów, czyste powietrze, 
potoki górskie, brak masowego ruchu 
turystycznego pozwalają na prawdziwy relaks, 
wypoczynek i regenerację sił. Zabudowa 
architektoniczna dodaje miejscowości 
szczególnego uroku, drewniane domy oraz 
pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim 
wyjątkowo dobrze komponują się z górskim 
otoczeniem. Sposób zabudowy jest unikalny w 
skali Polski i stanowi dodatkowy wyróżnik kurortu. 
W Międzygórzu dodatkową atrakcją zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych będzie Ogród Bajek i 
Wodospad Wilczki.  
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 25 km 
 
 
 
 
 

fot. Joanna Wolczek 

fot. Joanna Wolczek 



Ogród Bajek - Międzygórze 

Niewielki ogród malowniczo położony na 
stromym zboczu Lesieńca, na wysokości 700 - 710 
m n.p.m. otoczony przez świerkowy las i górskie 
łąki. Powstał w latach 20-tych XX wieku poprzez 
starasowanie zbocza i poprowadzenie w jego 
obrębie licznych ścieżek. Założył go Izydor Kristien 
w hołdzie baśniom, urzekającej okolicy, a także 
wszechwładnemu Duchowi Gór. Zgromadzone tu 
liczne okazy ozdobnych roślin ogrodowych oraz 
typowo górskich są tłem dla wykonanych w 
większości z korzeni i konarów drzew, a także 
kamieni oryginalnych motywów baśniowych tj. 
figurek, totemów, domków, altanek i innych. 
Ogród bajek czynny jest codziennie: 
październik-kwiecień w godz. 10.00-16.00 
maj-wrzesień w godz. 10.00-18.00 
Tel. (74) 813 51 95 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 25 km 
 
 
 

fot. Joanna Wolczek 

fot. Joanna Wolczek 
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       Wodospad Wilczki - Międzygórze 

Największy i najwyższy wodospad w Masywie 
Śnieżnika, drugi co do wysokości w Sudetach. 
Powstał na linii uskoku tektonicznego, skąd rzeka 
Wilczka spada z 22 m do kotła i dalej płynie 
wąskim wąwozem zwanym kanionem 
amerykańskim, którego pionowe skały osiągają 
nawet 25 m. Wokół wodospadu rośnie piękny, 
stary las mieszany i wznoszą się malownicze 
skałki. Wodospad wraz z najbliższym otoczeniem 
objęte są od 1958 roku ochroną i tworzą rezerwat 
przyrody „Wodospad Wilczki”. Teren rezerwatu 
przystosowany jest do zwiedzania. Nad 
wodospadem znajduje się mostek, a wokół niego 
wyznaczono ścieżki oraz schodki prowadzące do 
tarasów widokowych, tak by można było oglądać 
wodospad i wąwóz z każdej strony.  
Rezerwat znajduje się zaraz przy wjeździe do 
Międzygórza, dojście do niego możliwe jest 
bezpośrednio z położonego obok parkingu lub też 
z centrum miejscowości alejką spacerową. 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 25 km fot. Joanna Wolczek 
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    Sanktuarium Maria Śnieżna na Górze Iglicznej  

Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na stokach 
Iglicznej jest z pewnością jednym z piękniej 
usytuowanych w Sudetach. Według legendy 
austriacką figurkę najpierw ustawiono we 
wgłębieniu starego buka. Kiedy w czasie burzy 
drzewo runęło, a figurka ocalała, uznano to za 
cud.  
Msza Św. sprawowana jest codziennie o godz. 
1200.  
W soboty, niedziele i uroczystości o godz. 1200 
i 1600.  
Obok kościoła znajduje się schronisko Na Iglicznej 
z 1880 roku. Przy ładnej pogodzie można 
odpocząć na wielkim tarasie z widokiem na 
Śnieżnik. 
 
 
 
 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 20 km 

fot. Joanna Wolczek 

fot. Joanna Wolczek 



       Lądek Zdrój  

Zdrój Wojciech - ta historyczna budowla z XVII 
wieku, przebudowana dwieście lat później, kryje 
w swym wnętrzu marmurowy basen 
zaprojektowany na modę tureckiej łaźni, stylowe 
kamienne wanny do kąpieli perełkowych oraz 
pijalnię wód tryskających z ciepłych źródeł 
siarczkowo- siarkowodorowo- fluorowych Marii 
Skłodowskiej- Curie i Zdzisława.  
Od maja do października turyści i kuracjusze 
mogą zwiedzać arboretum w Lądku Zdroju. To 
najwyżej położony taki ogród w Polsce.  
Podziwiać można tu ponad 250 gatunków i 
odmian drzew oraz krzewów pochodzących z 
całego świata. 
Za to na Starym Rynku w każdy przedostatni 
weekend miesiąca odbywają się Lądeckie 
Jarmarki Staroci. 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 15 km 
 

fot. Joanna Wolczek 



       Kopalnia Złota w Złotym Stoku  

Zapoznanie z Podziemną Trasą Turystyczną. W jej 
skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni Gertruda” 
(część muzealna), „Chodnik Śmierci”, spotkanie z 
Gnomem w Chodniku Śmierci oraz jedyny w 
Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. 
Kopalnia Złota oprócz standardowego programu 
zwiedzania oferuje wiele atrakcji dodatkowych, 
które można dobierać według własnego 
upodobania, bądź też połączyć w całość i 
zwiedzać kopalnię, biorąc udział w grze 
fabularnej.  W ofercie m. in. Podziemny spływ 
łodzią (dzieci powyżej 7 roku), pokaz i odlewanie 
pamiątkowych sztabek, płukanie złota, pokaz i 
wybijanie pamiątkowych monet. 
www.kopalniazlota.pl 
Rezerwacja: +48 74 817 55 08 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 30 km 
 
 
  
 

fot. R. Sałaciński 

fot. K. Wydra 
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       Jaskinia Radochowska  

Jaskinia Radochowska położona jest na skraju 
Radochowa, w pobliżu uzdrowiska Lądek Zdrój. 
Jaskinia ta posiada zdewastowane formy 
naciekowe, pomimo to zachwyca turystów swoją 
wielkością i historią. Warto przejść korytarzami 
jednej z najdłuższych jaskiń w polskich Sudetach 
(265 m), by móc podziwiać formy krasowe 
(dłuższa jest jedynie słynna Jaskinia 
Niedźwiedzia). Jaskinia Radochowska to pomnik 
przyrody nieożywionej. Posiada dwie szczególnie 
ciekawe komory, a są nimi Sala Gotycka oraz 
komora Centralna. 
Jaskinia jest czynna codziennie od maja do 
września, oprócz wtorków, od 10.00 do 17.00. 
Grupy oprowadzają wykwalifikowani 
przewodnicy. Do jaskini prowadzą szlaki 
turystyczne: zielony z przystanku PKS w 
Radochowie (ok. 30 min.), niebieski z Lądka-
Zdroju przez Radochów i kalwarię na Cierniaku 
(ok. 80 min.) 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 15 km 
 



  Skalisko Park Linowy w Złotym Stoku  

Leśny Park Przygody SKALISKO. Między niebem a 
ziemią, w pięknym lesie nad Złotym Potokiem, na 
terenie ponad 7 hektarów, znajdują się atrakcje 
zapewniające moc wyjątkowych wrażeń. To 
niepowtarzalny rodzaj napowietrznego trekkingu, 
którego bazą są przejścia akrobatyczne między 
drzewami takie jak: balansujące pomosty, 
przejścia po linie, przejścia siatkowe, powietrzny 
surfing, skok Tarzana, tyrolki - zjazdy na linie o 
łącznej długości 1050metrów oraz wiele innych. 
Znajdą się też atrakcje dla dzieci – minimalny 
wzrost 140 cm z rękami uniesionymi do góry. 
Dla osób indywidualnych park otwarty w okresie 
od kwietnia do listopada. Dla grup 
zorganizowanych park otwarty przez cały rok. 
 
www.skalisko.eu 
tel./fax 074/817 55 76 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 30 km 
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       Błędne Skały  

Obszar ochrony ścisłej Błędne Skały ma 
powierzchnię ok. 22 ha, znajduje się na wysokości 
915m n.p.m. i położony jest na obszarze Parku 
Narodowego Gór Stołowych. Obejmuje on swoim 
zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o 
wysokości 6 - 11 m, wytworzonymi wskutek 
wietrzenia piaskowca. Błędne Skały to labirynt 
szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, 
oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej 
wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: 
"Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", 
"Tunel", "Wielka Sala„. Przejście labiryntu zajmuje 
ok. 35 minut, na zwiedzanie należy przeznaczyć 
ok 1 godziny. 
Lokalizacja: Powiat: Kłodzko, Gmina: Radków. Leży 
na drodze pomiędzy Karłowem i Kudową-Zdrój 
Odległość od Pensjonatu RUDY – ok. 60 km 
 
 
 
 


