
Více informací

Turistické zajímavosti v okolí

Duszniki-Zdrój - lázně
Lázeňské objekty města leží v parku,

který je propojen s centrem města
cca 1 km dlouhou Chopinovou alejí.
Město si oblíbil hudební skladatel F.

Chopin, který se zde léčil i
koncertoval.  Na jeho počest byly
vybudovány dva památníky a
pojmenován zámek.

www.visitduszniki.pl

Rozhledna na Vrchmezí
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Zieleniec
Leží v nadmořské výšce cca 950 m.

n. m. v pásmu Orlických hor.
Zieleniec nabízí 3 lanovky a 25
vleků všech úrovní. Pro milovníky
nočního lyžování je k dispozici 10
upravených osvětlených svahů.

Sjezdovky a vleky jsou uspořádány
tak, že na lyžích můžete projet celý
areál.

Singletrack Glacensis
V Duszniki-Zdrój byly vytvořeny 4
singly – smyčky Orlicka, Sołtysia,

Widokowa a Gajowa. Jejich
celková délka je téměř 9 kilometrů.

Vedou od lyžařské stanice Zieleniec
Ski Arena v Duszniki, od nejvyššího
vrcholu polské části Orlických hor –
Vrhcmezí, přes Sołtysia Kopa,

Tauron Duszniki Arena do centra
města. 

Rašeliniště pod Zieleńcem
Mezi hřebeny Orlických a
Bystřických hor, u největšího
turistického střediska polské části
Orlických hor - Zieleńce, se
rozprostírá rozsáhlé rašeliniště, ve
kterém pramení řeka Orlice.  -

Zajímavý pohled na rašeliniště se
nabízí z vyhlídkové věže v
Topieliskách.

Národní přírodní rezervace
Bukačka
Přírodní rezervace Bukačka je
nejvýznamnější maloplošné
chráněné území Orlických hor. Pro
svůj velký význam přezdívána
"botanickou zahradou Orlických
hor", roste zde více než 294 druhů
rostlin.

www.hrebenovka.cz

Muzeum papírnictví
Mezi největší lákadla města patří
Muzeum papíru v papírně z roku
1605. Tradiční technika, kterou
používali již mistři před 400 lety, se
tu používá dodnes a vy si ji během
prohlídky sami vyzkoušíte. Díky
bohatým a unikátním sbírkám z
oblasti dějin papírnictví, se muzeum
stalo slavným v Polsku i v celé
Evropě.
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