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Pałac Paulinum wzniesiony w XIX w., neorenesansowa rezydencja myśliwska
wzniesiona na szczycie parkowego wzgórza – Wzgórze Zamkowe, historyczne sale
balowe i tarasy z widokiem na malowniczy park i Karkonosze;
Dwór Czarne – powstał w dawnej wsi podmiejskiej Jeleniej Góry, dwór murowany
z kamienia o charakterze obronnym, wzniesiony w połowie XVI wieku, z
dziedzińcem, otoczony fosą.
Rynek. Ratusz - klasycystyczny wygląd gmachu ratusza pochodzi z połowy XVIII
wieku, plac Ratuszowy otoczony jest barokowymi kamieniczkami z podcieniami,
będącymi świadectwem pierwotnej, handlowej funkcji tego miejsca. Kamieniczki
przy rynku zamieszkiwali - kupcy, rzemieślnicy i kramarze - o czym świadczyły
bogate niegdyś zdobienia elewacji budynków, usunięte w czasie rekonstrukcji fasad
w latach 60. XX wieku. Podcienia zajmowały kramy sukienników, kuśnierzy, ławy
chlebowe, jatki; plac Ratuszowy Jelonek – symbol Jeleniej Góry
„kościół łaski” z pocz. XVIII wieku pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Świątynia
powstała jako dowód łaski katolickiego cesarza Austrii dla śląskich ewangelików trzy
kondygnacje empor, ołtarz wraz ze znajdującym się nad nim prospektem
organowym tworzą rozbudowaną, pięknie zdobioną formę architektoniczną;
Bazylika mniejsza pw. św. Erazma i Pankracego wyposażenie z czasów renesansu
i baroku. Dominującym elementem jest niezwykle bogaty i monumentalny
osiemnastowieczny ołtarz. niezwykle cenne organy, wykonane w warsztacie
włoskiego organomistrza Adama Caspariniego.
Cerkiew prawosławna pw. Świętych Piotra i Pawła Dawny barokowy kościół
Najświętszej Maryi Panny wzniesiony w I połowie XVIII wieku;
Teatr im. C. K. Norwida w stylistyce secesyjnej zaprojektowany z zachowaniem
cech typowych dla XIX-wiecznych gmachów teatralnych, budynek z początku XX
wieku;
Zachowane mury obronne z basztami: baszta Zamkowa, baszta Grodzka;
Baszta Wojanowska wraz z dawną basteją, w której mieści się kaplica pw. św. Anny;
Wzgórze Krzywoustego - wieża widokowa zbudowana w 1911 roku – spacer
ścieżką na obszarze leśnym wzgórza, wejście na wieżę widokową;
dawne kolegium jezuickie z pocz. XVIII wieku;
kamienice, wille miejskie w stylistyce secesyjnej

Kawa i ciasto koszt 15 zł – Pałac Paulinum
Wspólny obiad – szczegóły zostaną podane dla uczestników wkrótce po
umówieniu zlecenia, koszt dodatkowy ok 30zł.
c.d.

Jelenia Góra Cieplice
Kościół Zbawiciela (z końca XVIII wieku) należący do parafii ewangelickoaugsburskiej;
Park Zdrojowy, a w sąsiedztwie malowniczy park zwany norweskim założony na początku
XX wieku przez ówczesnego właściciela fabryki maszyn papierniczych Eugena Füllnera
Zespół pałacowy Schaffgotschów z przełomu XVIII/XIX wieku, należący do rodu
Schaffgotschów, władających rozległymi dobrami w Karkonoszach i u ich podnóży.
Ozdobą fasady o długości ponad 80 m są dwa półkoliście zakończone portyki z bogato
zdobionymi kartuszami herbowymi ujmujące herby właścicieli pałacu. We wnętrzu
wczesnoklasycystyczne wyposażenie z najokazalszym pomieszczeniem jakim jest sala
balowa z bogatą sztukaterią zdobiącą ściany i sufit.
Galeria i Teatr Zdrojowy (dziś Zdrojowy Teatr Animacji) zbudowany w latach
trzydziestych XIX wieku. Początkowo miał on charakter dworski i służył tylko wybranej
widowni, dla gości Schaffgotschów przebywających na wypoczynku lub na kuracji w
uzdrowisku, później udostępniono go szerszej widowni.
Poklasztorny kompleks cysterski wzniesiony pod koniec XVII wieku. Długi Dom jest
jednym z elementów kompleksu, funkcjonował jako dom gościnny dla przybywających
do Zdroju kuracjuszy, a następnie służył jako muzeum gromadzące kolekcje przyrodnicze
rodu Schaffgotschów, tutaj mieściła się także rodowa biblioteka.
Muzeum Przyrodnicze - placówka powstała na bazie resztek bogatych zbiorów
Schaffgotschów, gromadzonych co najmniej od XVI wieku, a przechowywanych do 1945
roku w klasztorze pocysterskim, w tzw. Długim Domu i pałacu Schaffgotschów w
Cieplicach (księgozbiór, dzieła sztuki, militaria, numizmatyka, sfragistyka, przyroda).
Od 22 listopada 2013 roku muzeum wzbogaciło się o unikatową ekspozycję tj. Wirtualne
Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku. Jest to pierwsza na świecie placówka
prezentująca barokowe dekoracje freskowe za pomocą technik multimedialnych.
Zarchiwizowano dwadzieścia zespołów malowideł freskowych z Dolnego Śląska. Można
je oglądać na dużych ekranach w sali wystaw wirtualnych, specjalnie opracowane
prezentacje multimedialne.
Liczymy na spacery po śniegu – proszę zabrać odpowiednie, nieprzemakalne
obuwie.

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót ok.
godz. 20.00
KOSZT – 110 zł. wpłata równoważna z rezerwacją na numer konta - strona
www.annatour.pl
obejmuje koszty transportu, opiekę przewodnika,
ubezpieczenie NNW+KL Grupa 15-osobowa wymaga dopłaty 20 zł. dla
uczestnika
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