Województwo dolnośląskie

Kłodzka, Długopole, Stronie Śląskie, Lądek
Zdrój, Polanica, Radków. Na terenie Kotliny
Kłodzkiej znajduje się bogata infrastruktura
turystyczna, szlaki i trasy rowerowe, obiekty bazy noclegowej. Na Czarnej Górze,
w Kamienicy, Bielicach, Lądku, Zieleńcu
są znane ośrodki narciarskie.

KOWARY
Miasto położone między Karkonoszami
a Rudawami Janowickimi. Posiada specyficzny mikroklimat, a otaczające góry
i sieć szlaków turystycznych sprzyjają pieszym wędrówkom i rekreacji. Kowary są
też uzdrowiskiem; jest tu jedyne w Polsce
podziemne inhalatorium radonowe, w którym kuracjusze korzystają z antroterapii,
czyli leczenia powietrzem sztolni i grot.
Dzieje Kowar sięgają czasów średniowiecza i wiążą się z przybyłymi tu walońskimi
poszukiwaczami złota, szlachetnych kamieni, a także rud żelaza. W 1513 r. osada
otrzymała prawa miejskie, potem rozwijała
się jako ośrodek przemysłu żelaznego, następnie tkactwa. Po 1945 r. pod nadzorem
specjalistów z byłego ZSRR wydobywano
tutaj rudy uranu.
W centrum Kowar na uwagę zasługuje
ciąg mieszczańskich kamieniczek z XVIII
wieku wraz z ratuszem z tego samego okresu. W sąsiedztwie ratusza stoi klasycystyczny budynek, w którym otworzono Centrum Integracji i Tradycji Miasta – w nim
zgromadzono eksponaty związane z historią miasta od czasów najdawniejszych po
lata współczesne. Obok dawnej Fabryki
Dywanów wznosi się pałac Nowy Dwór,
wybudowany w 1570 r., otoczony parkiem
z okazami starych drzew. W pobliżu fabryki,
w ładnym otoczeniu, powstał Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska; znajdujące się
w nim budowle przedstawione są w skali

1:25. W dolnej części miasta stoi interesujący XIX-wieczny pałac Ciszyca, należący do
Antoniego Radziwiłła, a później do rodziny
Czartoryskich.
Dalej na południe znajdują się udostępnione do zwiedzania dawne sztolnie, powstałe w związku z wydobywanymi tu od
średniowiecza minerałami (zapoczątkowali
to poszukiwacze przybyli m.in. z Walonii).
Prowadzi przez nie Podziemna Trasa Turystyczna Sztolnie Kowary, licząca 1200 m.
Odwiedzający mogą poznać pracę dawnych
górników, techniki wydobywcze, obejrzeć
zgromadzone zbiory minerałów i szlachetnych kamieni (czas zwiedzania około jednej
godziny).

KRZESZÓW
Mała miejscowość malowniczo położona w Kotlinie Kamiennogórskiej, u podnóża pasma niewysokich Gór Kruczych. Znajduje się tu zespół opactwa cysterskiego powstałego w 1292 r., jako filia wcześniejszego opactwa w Henrykowie. Dzięki rewitalizacji zespół pocysterski przywrócony został
do dawnej świetności – jako zabytek najwyższej światowej klasy, zgłoszony został
do wpisania na listę UNESCO. Przez Krzeszów przebiega główny Europejski Szlak
Cysterski oraz Sudecka Droga św. Jakuba.
Najcenniejszym obiektem jest Bazylika
Wniebowzięcia NMP, piękna późnobarokowa świątynia z przebogatym wnętrzem,
określana mianem Europejskiej Perły Baroku. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z monumentalnym obrazem
Wniebowzięcia NMP. Jest to XIII-wieczna
ikona Matki Bożej Łaskawej, nazywanej też
Królową Sudetów. To najstarszy wizerunek
maryjny w Polsce, ukoronowany w 1997 r.
przez papieża Jana Pawła II. Obraz jest pochodzenia bizantyjskiego, podczas wypraw
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