Niezwykłe miejsca Dolnego Śląska
– wokół Rudaw Janowickich
Termin 20 października 2018
Mniszków dwór wzniesiony w 1728 roku, wnętrza w całości zachowały historyczny charakter z
wieloma elementami pierwotnego wystroju. Strop belkowy pierwszego piętra pokryty jest
niezwykle barwnym malarstwem: rodzajowe sceny dworskie będące alegorią pięciu zmysłów,
scenki z życia na wsi, scenki z postaciami górników, sceny manierystyczne.
Kawa i ciasto u właścicielki 10 zł.
Szlak „Kolorowe jeziorka” w ramach Rudawskiego Parku Krajobrazowego – jeziora: żółte,
purpurowe, błękitne i zielone położone na zboczu Wielkiej Kopy. Zabarwienie wody w akwenach
związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk, co jest następstwem wydobycia
łupków pirytonośnych; pokopalniane wyrobiska wypełniła woda tworząc barwne jeziorka. W roku
2011 Kolorowe Jeziorka zajęły III miejsce w plebiscycie - "7 nowych cudów Polski".
Spacer około dwóch godzin – proszę pamiętać o odpowiednim terenowym obuwiu.
Raszów – Mauzoleum Schaffgotschów, (śląski ród arystokratyczny) - zostało dobudowane do
kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w 1577r. i zawiera jeden z najcenniejszych na Dolnym
Śląsku zbiorów renesansowych płyt nagrobnych i epitafiów - piaskowcowe tumby grobowe: Hansa
I z żoną Salomeą i Hansa II z żoną Margarethą.
Kowary – miasto położone pomiędzy Rudawami Janowickimi a Karkonoszami; kowarska
starówka to podłużny kompleks zabytkowej zabudowy miejskiej pochodzącej głównie z XVIII i XIX
wieku, kościół parafialny; uzdrowiskowa część Kowar – dawne uzdrowiska Bukowiec i Wysoki
Las; Pałac Smyrna, Pałac Nowy Dwór – Radociny. Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska;
Kaplica; kaplica Świętej Anny na Wzgórzu Kaplicznym; Miasto rozwój zawdzięcza odkryciu rud
żelaza, w XVI-tym stuleciu było jednym z wiodących ośrodków dolnośląskiego przemysłu
żelaznego, przez krótki okres wydobywano magnetyt, a również, w ścisłej tajemnicy, uran. Druga
połowa XVIII – rozwój włókiennictwa. Obecnie ośrodek turystyczny– narciarstwo biegowe,
turystyka piesza.
Kowary obiad w Willi Smyrna.
Bukowiec – park krajobrazowy i pałac (herbaciarnia, wieża widokowa) – jeden ze znanych
obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów; Interaktywna wystawa TAJEMNICZY LAS zlokalizowana w
dawnym Browarze zabudowań pofolwarcznych prezentująca bogactwo przyrodnicze Kotliny
Jeleniogórskiej. Zwiedzający mogą podejrzeć m.in. dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku,
rozpoznać drzewo po korze czy liściach, naśladować głosy zwierząt. Dodatkową atrakcją są
bogate zbiory kolekcjonerskie związane z myślistwem.
Trzcińsko - manufaktura Słodka Chatka – Marcin Goetz - właściciel wypieka zachwycające
wyglądem i smakiem pierniki, znane w kraju bożonarodzeniwowe domki.
Spotkanie z właścicielem, symboliczna degustacja.

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót ok. godz. 20.00
KOSZT – 130 zł. wpłata równoważna z rezerwacją na dotychczasowy numer konta obejmuje
koszty transportu – kameralna grupa, opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL
Koszty wstępów ok 35zł. + koszt obiadu – wstępnie 28 zł
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