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Głuszycę otaczają malow-
nicze pasma Gór Sowich, 
Suchych, Kamiennych i Wał-
brzyskich wraz z dwoma 
Parkami Krajobrazowymi – 
Gór Sowich i Wałbrzyskich. 
Znajdziecie tu wiele urokli-
wych miejsc, gwarantujących 
udany, bezpieczny i aktywny 
wypoczynek – o każdej porze 
roku, w zaciszu nieskażonej 
cywilizacją przyrody i z dala 
od tłumu turystów. Poznajcie 
atrakcje tego pięknego zakąt-
ka regionu. 

Podziemne Miasto 
Jeden z najciekawszych 

kompleksów wybudowanych 
w czasie II wojny światowej 
w Górach Sowich, wchodzący 
w skład projektu pod kryp-
tonimem „Riese” (Olbrzym). 
Skrywa wiele nieodkrytych 
tajemnic. Na turystów czeka 
1500 m podziemnych koryta-
rzy, wyrobisk, hal i bunkrów, 
liczne pamiątki, artefakty, 
ekspozycje oraz nowoczesna 
multimedialna trasa turystycz-
na. W centrum recepcyjno-re-
stauracyjnym odpoczniecie i 
smacznie zjecie. Zarezerwujcie 

czas na zwiedzanie: biuro@
osowka.pl, tel. 748456220, 
więcej na www.osowka.pl.

Strefa MTB Głuszyca
Sieć 150 km tras rowero-

wych na 6 szlakach powią-
zanych z czeskimi i polskimi 
traktami strefy MTB Sudety o 
łącznej długości prawie 500 
km. Pasjonaci MTB uznają 
głuszyckie trasy rowerowe 
za jedne z najciekawszych i 
najpiękniejszych w Polsce. 
Na malowniczych górskich 
trasach rozgrywane są cyklicz-
nie znane wyścigi rowerowe, 
takie jak Sudety MTB Chal-
lenge oraz Trek Extreme MTB 
Challenge. 

Kamyki i lodospady
Urokliwe miejsce porów-

nywane, chyba nie przesa-
dzimy, do Morskiego Oka w 
Tatrach. Niesamowite walo-
ry krajobrazowe dawnego 
kamieniołomu melafiru za-
lanego wodą, otoczonego  
kilkusetmetrowymi skalnymi 
ścianami na zboczach masy-
wu Ostoja w Górach Suchych 
podziwiać można o każdej 
porze roku. W mroźne zimy na 

zboczach wzniesienia tworzą 
się lodospady, przyciągające 
amatorów wspinaczek. Poza 
Tatrami i Karkonoszami to 
najlepsze miejsce w Polsce 
do uprawiania wspinaczki 
lodowej. Więcej informacji na: 
www.lodospady.gluszycagor-
na.com.pl.

Waligóra (936 m. n. p. m.)
Najwyższy szczyt na tere-

nie Głuszycy w paśmie Gór 
Suchych ze znanym schroni-
skiem PTTK „Andrzejówka”’ u 
podnóża. Waligóra ma postać 
stromego stożka z wydłu-
żonym w dół grzbietem. Na 
szczyt prowadzi żółty szlak 
turystyczny. 

Gomólnik Mały 
(807 m n.p.m.) 

Wzniesienie w Górach Ka-
miennych, w środkowej części 
pasma Gór Suchych w Par-
ku Krajobrazowym Sudetów 
Wałbrzyskich. Niebawem na 
szczyt, z którego można zoba-
czyć niesamowitą  panoramę 
Głuszycy, prowadzić będzie 
via ferrata, czyli szlak tury-
styczny o charakterze wspi-
naczkowym, Muflonowa Perć.   

Zamek i szczyt na 
Rogowicu (870 m n.p.m.)
Ruiny najwyżej w Polsce 

położonego zamku zbudo-
wanego z rozkazu Bolka 
Świdnickiego pod koniec 
XIII w. Zamek pełnił funkcję 
kasztelanii i fortecy, znisz-
czony w II poł. XV w. Ze 
szczytu rozpościera się sze-
roka panorama Sudetów 
Wałbrzyskich z widokiem na 
Chełmiec, Borową, Śnieżkę, 
Karkonosze oraz otoczoną 
górami Głuszycę. W pobliżu 
Rogowca przebiegają szlaki 
turystyczne: żółty Głuszy-
ca – Schronisko PTTK „An-
drzejówka”, Główny Szlak 
Sudecki oznaczony kolorem 
czerwonym oraz niebieski 
szlak Rybicki Grzbiet – schro-
nisko PTTK „Andrzejówka”.

Dolina Pięciu Stawów
Położona jest kaskadowo 

wzdłuż duktu leśnego w Do-
linie Marcowej, jej część leży 
na terenie Parku Krajobra-
zowego Gór Sowich. Miej-
sce zachęca do uprawiania 
wędkarstwa oraz rodzinnych 
pieszych wycieczek. Dosta-

niecie się tam najszybciej z 
parkingu przy ul. Leśnej w 
centrum Głuszycy.  

Cesarskie Skałki
Punkt widokowy w 

lesie na głuszyckiej 
trasie MTB. To natu-
ralna ścianka w peł-
ni przygotowana do 
wyczynowego upra-
wiania wspinaczki 
skałkowej z trasami 
o różnym stopniu 
trudności za-
równo dla po-
czątkujących, 
jak i dla do-
świadczonych 
wspinaczy.

Muzeum wsi 
i militaria 

Znajdziecie 
tu park linowy, 
łowisko i browar. 
Miejsce wypełnio-
ne „artefaktami” 
minionych lat z 
tyrolką czynną 
w weekendy w 
sezonie wio-
senno-letnim. 
Zjecie tu smacz-

nego pstrąga i poznacie smak 
lokalnego piwa. Na swojej 
trasie zaplanujcie koniecznie 
Łowisko Pstrągów Złota Woda 
w Łomnicy. 

Na granicy Głuszycy 
i  Janoviczek

Zachęca do pieszych wędró-
wek. Po czeskiej stronie znaj-
dują się urokliwe Janoviczki, 
pełne gościnnych, przygra-
nicznych małych restauracji. 
Stamtąd jest już bardzo blisko 
do historycznego Broumova 
z zabytkowym klasztorem i 
urokliwym rynkiem.
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Poznajcie nieodkryte piękno 
Różnorodność – to słowo przychodzi nam do głowy, gdy pomyślimy o Głuszycy. I dniu, 
weekendzie, a nawet całym tygodniu spędzonym w tych pięknych okolicach. Jeśli chce-
cie odpocząć od miejskiego zgiełku, lepiej nie mogliście trafić. Idealnym miejscem na 
sobotnio-niedzielny relaks jest wyprawa do Głuszycy, krainy tajemnic i przygody…
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 » Widok na Grzmiącą i Głuszycę, a Góry Sowie w tle

Punkt widokowy w 
lesie na głuszyckiej 
trasie MTB. To natu-
ralna ścianka w peł-
ni przygotowana do 
wyczynowego upra-
wiania wspinaczki 
skałkowej z trasami 
o różnym stopniu 
trudności za-
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 » Głuszyckie stawy jesienią


