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50 atrakcji Ziemi Kłodzkiej:
Solna Jama koło Gniewoszowa - niewielka (ok. 40 m długości) jaskinia powstała
w soczewie wapienia krystalicznego. Nazwa jej wywodzi się od nacieków kalcytowych przypominających wyglądem sól. Wnętrze jaskini zamieszkiwane jest przez
endemiczny gatunek owada.
Zespół zamkowo-pałacowy w Międzylesiu - z pierwszego gotyckiego zamku zachowała się tylko Czarna Wieża. Rezydencja złożona jest z dwóch części renesansowej
i barokowej, co razem stanowi, że jest to jeden z większych zespołów pałacowych na
Dolnym Śląsku. Niestety obecnie tylko w jednej z części zlokalizowano hotel, a reszta
pozostaje niezagospodarowana.
Trójmorski Wierch w Masywie Śnieżnika - szczyt Masywu Śnieżnika z charakterystycznym rumowiskiem skalnym, stanowiący dział trzech zlewisk: Odry, Łaby
i Dunaju. Punkt wododziałowy znajduje się na płd.-zach. zboczu na wysokości 960 m
n.m.p.
Autostrada Sudecka w Górach Bystrzyckich - malownicza szosa zbudowana
w latach 30-tych XX w., prowadząca zboczami i wierzchowiną Gór Bystrzyckich
z Zieleńca do Międzylesia przez Przełęcz Spaloną. Należy do najpiękniejszych widokowo górskich dróg w Polsce. Można z niej podziwiać rozległe panoramy Kotliny
Kłodzkiej i Masywu Śnieżnika.
Ruiny zamku Szczerba - pozostałości wieży, murów i budynków mieszkalnych
powstałego w XIV w. gotyckiego zamku. Zniszczony podczas wojen husyckich
w 1428 r. nigdy nie odbudowany.
Drewniany kościół w Zalesiu - oryginalny kościół drewniany św. Anny wzniesiono
w 1718 r. Najcenniejszym wyposażeniem kościółka jest bardzo duży, interesujący
zespół polichromii, przedstawiających sceny Starotestamentowe zw. "Biblią dla Ubogich".
Fort Wilhelma koło Zalesia - zniszczony fort pruski z XVIII w. koło Huty. W pobliżu figurka Strażnika Wieczności przy odcinku prostej drogi o nazwie Wieczność.
Zespół parkowo-pałacowy w Gorzanowie - jedna z największych i najwybitniejszych rezydencji pałacowych regionu, wzniesiona w XVI w. w renesansowym stylu
dla barona H.F. von Herbersteina. Obecnie nie jest zagospodarowana.

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej - w dawnym kościele ewangelickim przy Małym Rynku założono w 1964 r. jedyne w kraju muzeum posiadające
kolekcję etykiet zapałczanych, zapalniczek i urządzeń służących nieceniu ognia.
Wodospad Wilczki w Międzygórzu - najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej
i jeden z większych w całych Sudetach. Woda spada tu obecnie ze skalnego progu na
wysokości 21 m i płynie dalej głębokim kanionem. Pierwotny las dolnoreglowy
rosnący wokół wodospadu objęty jest ochroną i stanowi krajobrazowy rezerwat przyrody.
Ogród Bajek koło Międzygórza - unikatowa kraina wyrzeźbionych w drewnie
bajkowych postaci i leśnych domów l. Kriestena, który przez 20 lat tworzył swoje
dzieło w hołdzie baśniom i Duchowi Gór Liczyrzepie. Po odnowieniu Ogród jest
bardzo chętnie odwiedzany przez najmłodszych.
Pasterskie Skały koło Idzikowa - grupa malowniczych skał zbudowanych
ze zlepieńców kredowych znajdujących się na krańcu Wysoczyzny Idzikowa, których
nazwa wywodzi się z legendy o pasterzach, którzy wzgardzili chlebem
Rezerwat "Nowa Morawa" - leśny rezerwat przyrody utworzony dla ochrony naturalnego lasu dolnoreglowego. Zobaczyć tutaj można piękne okazy rodzimego świerka
sudeckiego i buka pospolitego.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - jedna z najpiękniejszych pod względem szaty
naciekowej jaskiń Polski.
Wapiennik "Łaskawy Kamień" w Kletnie - w Starej Morawie stoi jeden z niewielu
wapienników, w których dawniej wypalano wapno. W tym pięknie odrestaurowanym
obiekcie urządzono prywatną galerię sztuki i centrum spotkań polskich i niemieckich
artystów.
Arboretum w Lądku Zdroju - leśny ogród ponad 250 gatunków drzew i krzewów
egzotycznych stanowi najcenniejszy zespół przyrodniczy lądeckiej zieleni parkowej.
Otoczenie stanowią dorodne drzewostany mieszane rodzimego regla dolnego
z bukiem, jaworem, świerkiem. W ogrodzie podziwiać zaś można florę pochodzącą
z całego świata. Na wiosnę pięknie kwitną tutaj rododendrony i azalie.
Huta Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim - w czasie zwiedzania
huty z przewodnikiem zapoznać się można z technologią produkcji szkła kryształowego. Uwagę zwiedzających przyciąga zwłaszcza ręczna praca hutników i zdobników, dzięki której z gorącej szklanej masy powstają urocze "szklane cuda".

Most św. Jana w Lądku Zdroju - kamienny, dwuprzęsłowy most przerzucony przez
Białą Lądecką w 1565 r. Na środku mostu stoi figura barokowa św. Jana Nepomucena
- patrona strzegącego mostów i chroniącego od powodzi.
Most gotycki na Młynówce w Kłodzku - porównywany ze wspaniałym mostem
Karola w Pradze połączył w średniowieczu wyspę Piasek ze Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające Kłodzko jak głosi legenda dzięki
zaprawie z dodatkiem jajek. Kamienną balustradę wieńczy sześć grup z figurami
świętych.
Ruiny zamku Karpień koło Lądka Zdroju - średniowieczny, kamienny zamek zbudowano dla ochrony Solnej Drogi w XIV i XV w. Stanowił on centrum małego państewka, został zniszczony przez Husytów w XV w. Później stał się siedliskiem rabusiów, a ostatecznie zdobyto i zniszczono go w XVI w. Dziś jest to romantyczna ruina
powoli zarastająca lasem.
Bazaltowe słupy koło Lutyni - w nieczynnym kamieniołomie przy zachowaniu
odpowiednich środków ostrożności zobaczyć można pięknie wykształcone sześcioboczne słupy bazaltu, które stanowią pozostałość po trzeciorzędowym kominie wulkanicznym. Podobne słupy lub bazaltowe organy oglądać można po drugiej stronie
doliny w Czarnym Urwisku, skąd roztacza się piękny widok na Lądek Zdrój.
Jaskinia Radochowska koło Radochowa - jedna z największych jaskiń w Sudetach
odkryta została ponad 200 lat temu. Łączna długość korytarzy to 265 m. Szata naciekowa została zniszczona, lecz podziwiać tu można urocze podziemne jeziorko. Grotę
zwiedza się indywidualnie, niezbędne jest jednak posiadanie latarek. Do dyspozycji
turystów pozostaje zadaszony schron z murowanym kominkiem. Jaskinia usytuowana
jest poniżej góry Cierniak, na której zlokalizowano małe Sanktuarium Maryjne
z kaplicą i Kalwarią.
Wieża mieszkalna w Żelaźnie - gotycka wieża z k. XV w., przebudowana w XVIII
w. Niedaleko kościół św. Marcina z XIV w. z wyposażeniem gotyckim i barokowym,
otoczony murem z obejściem podcieniowym i bramami.
Pałac w Piszkowicach - barokowy pałac z drugiej połowy XVII w. wzniesiony na
miejscu renesansowego dworu. Dwukondygnacyjna budowla nakryta 4-spadowym
dachem mansardowym z lukarnami. Wokół pałacu rozciąga się zaniedbany park
w układzie tarasowym.
Twierdza Kłodzka i Labirynty - najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury
obronnej w Polsce, zachęca do odwiedzenia swoją tajemniczością i ogromem.
Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i całą Ziemię Kłodzką.

"Bukowa Kalenica" w Górach Sowich - leśny rezerwat przyrody położony
w szczytowych partiach Gór Sowich. Rośnie tu uroczy pierwotny las buczynowy
z cennym runem leśnym. Na szczycie Kalenicy stoi stalowa wieża widokowa. W okolicy duże skupiska cisów, a w lasach spotkać można sprowadzone z Korsyki muflony.
Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie - w byłym polu górniczym
"Piast" kopalni "Nowa Ruda" udostępniono do zwiedzania 700 m podziemnych wyrobisk górniczych i XIX-wieczny kompleks obiektów przemysłowych. Dzięki temu
zapoznać tu się można z bogatą, ponad 500-letnią historią górnictwa węglowego
w regionie.
Tunel kolejowy w Świerkach - pod Świerkową Kopą w 1880 r. wykuto jeden
z najdłuższych w Sudetach tuneli o długości 1171 m. Prowadzi nim interesująca linia
kolejowa z Kłodzka do Wałbrzycha, którą poprowadzono m.in. po wysokich stalowych wiaduktach.
Muzeum prof. J. Wittiga w Nowej Rudzie - ekspozycja poświęcona pamięci pisarza, teologa i piewcy Ziemi Kłodzkiej J. Wittiga (1879-1949) urządzona w jego byłym
domu. Wystawy prezentują pamiątki osobiste, fotografie, dokumenty i książki autorstwa tego ważnego niemieckiego pisarza.
Zespół pałacowy w Ratnie Dolnym - pierwsze wzmianki o wsi sięgają XIV w.
Ze zbocza wzgórza nad rzeką malowniczo wyrasta renesansowy zamek z attyką na
szczycie. Bryła zamku była wielokrotnie przebudowywana, obecnie zamek pozostaje
nie użytkowany. U stóp zamku pozostałości starego tarasowego założenia parkowego.
Zalew w Radkowie - Jest to znane na Ziemi Kłodzkiej kąpielisko, przy którym znajduje się ośrodek rekreacyjny z miejscami noclegowymi i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Atrakcyjność kąpieli podkreśla piękny widok na krawędź Gór Stołowych.
Skałki Łężyckie - spłaszczenie położone na krawędzi Gór Stołowych o dość znacznych rozmiarach, porośnięte cenną roślinnością łąkową. Na nim rozrzucone są skałki
piaskowcowe tworząc specyficzny, piękny krajobraz przypominający sawannę.
Zamek "Leśna" na Szczytniku - neogotycki zamek usytuowany na skalnej krawędzi
nad Szczytną. Zbudowany w 1832 r. na miejscu fortu z XVIII w. Obecnie mieści
zakład opieki społecznej. Obok zamku rozmieszczone są punkty widokowe, z których
roztacza się widok na miasto i pobliskie góry.
Białe Skały - zgrupowanie okazałych skał piaskowcowych. Nazwa ich wiąże się
z jasnym zabarwieniem wynikającym ze znacznej zawartości kwarcu. Część z nich
posiada własne nazwy, w większości nadane przez wspinaczy, jako że są jednym
z atrakcyjniejszych miejsc wspinaczkowych w Górach Stołowych.

Torfowisko pod Zieleńcem - rezerwat utworzony jest na powierzchni 156,8 ha wierzchowiny gór, który krajobrazem przypomina tundrę. Na podmokłym podłożu wśród
torfowców odnaleźć można rzadkie okazy flory takie jak np.: brzoza karłowata, sosna
błotna, rosiczki oraz kosodrzewina.
Zespół parkowo-pałacowy w Jeleniowie - zbudowany w XVI w. jako dwór renesansowy, przebudowany w 1788 r. na pałac barokowy przez hrabiego von Mitiusa.
W latach 1961-1971 przeszedł gruntowny remont.
Kamienny wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim - wzniesiony został w 1903 r.
przez włoskich budowniczych. Ma 120 m długości i 27 m wysokości, a oparty jest na
wieloprzęsłowej, klasycznej konstrukcji.
Kaplica Czaszek w Kudowie Zdroju–Czermnej - jedna z nielicznych w Europie
kaplica, której wystrój stanowią warstwowo ułożone czaszki i piszczele ok. 3 tyś.
ludzi ofiar wojen i epidemii. W piwnicy zgromadzono jeszcze ok. 20 tyś. innych fragmentów szkieletów. Osobliwe miejsce wywołujące refleksje nad kolejami ludzkiego
życia. Obok znajduje się skansen "Szlak ginących zawodów".
"Róża kłodzka" (Pełnik europejski) - Ziemia Kłodzka jest obszarem występowania
najbardziej licznych populacji tej rośliny w Polsce. Od przynajmniej 120 lat kwiat
nosi lokalną nazwę "kłodzka róża". Szczególnie w Górach Stołowych na podmokłych
łąkach pełnik europejski tworzy całe łany złocistożółtych kul, kołyszących się na wietrze wśród wiosennej zieleni traw.
Przełom Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie - malowniczy, antecedentny (tzn.
starszy od gór) przełom górski. Nysa Kłodzka zatacza tu sześć dużych meandrów.
Rzeką odbywają się spływy kajakowe.
Radkowskie Skały - mur skalny, otaczający baszty i filary skalne o blisko stumetrowej wysokości zaliczane do najokazalszych w Górach Stołowych. Poprowadzono tędy
wiele dróg wspinaczkowych, a ich górna krawędź stanowi dobry punkt widokowy.
Droga "Stu Zakrętów" - malowniczy odcinek drogi 387, biegnący w otoczeniu
ciekawych form skalnych z Radkowa przez Karłów do Kudowy Zdrój.
Ruiny zamku Homole - kamienny zamek Homole wzniesiony został w XIII w. na
miejscu grodu granicznego dla ochrony odnogi szlaku bursztynowego. Stanowił również centrum niewielkiego państewka. Do dzisiejszych czasów przetrwały już tylko
skromne ruiny zamku w postaci resztek wieży i fragmentów murów.
Etnograficzne Muzeum Misyjne w Polanicy Zdroju - mieszczące się w zabudowaniach klasztornych o.o. Sercanów w Sokołówce - misjonarzy mających tutaj swoja

siedzibę, ekspozycja egzotycznych wyrobów rękodzielniczych przywiezionych
z Afryki, Oceanii i Ameryki Południowej.
Ścieżka dydaktyczna rzeźby skalnej i "Wrota Pośny" koło Radkowa - szlak
z Radkowa przez Ściankę, Pasterkę i Szczeliniec Wielki z 14 stanowiskami, obrazującymi budowę geologiczną, procesy erozyjne i szatę roślinną. Dawne wodospady
Pośny (obecnie suche) w okresie opadów tworzą malowniczą kaskadę w skalistym
wąwozie.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku - w barokowym obiekcie niegdysiejszego
konwiktu jezuickiego zlokalizowano najważniejsze muzeum w regionie. Zainteresowania i działania muzeum skupiają się wokół tematyki miasta, regionu, jego historii,
przyrody i sztuki. Do najpiękniejszych wnętrz należą: biblioteka, dwukondygnacyjna
sala koncertowa z kopułą Salon Złoty, Sala konferencyjna. Największe kolekcje
w zbiorach Muzeum stanowią: zbiór cyny, numizmatów, zegary śląskie z doby uprzemysłowienia na Dolnym Śląsku oraz szkło unikatowe, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów działających na Ziemi Kłodzkiej po 1945 r. Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe o różnorodnej tematyce, w tym obrazujące istotne
problemy regionu.
Założenie pałacowe-parkowe w Żelaźnie - zespół pałacowy wzniesiony pod koniec
XVIII r. przez A. Hoffmanna o cechach barokowych i neobarokowych. Wewnątrz
okazały hall wykładany marmurem. Obecnie mieści się w nim dom wczasowy.
Pałac otacza duży, stary park.
Romanowskie Źródło w Żelaźnie - największe w Sudetach wywierzysko krasowe, o
stałej temperaturze +10°C wypływającej wody wykorzystywanej do hodowli pstrągów. Żyją tu endemiczne wrotki i rzadki ślimak źródlarka karpacka.
Skałki na Trojaku i Sztolne Skały - Trojak jest to dominująca góra nad uzdrowiskową częścią Lądka. W okolicach szczytu znajdują się skały, których wysokość dochodzi miejscami do 20 m. Na zboczu Królówki zobaczyć można interesującą grupę
skałek, zw. Sztolnymi Skałami. Łatwy dostęp sprawia, że są często odwiedzane przez
lądeckich kuracjuszy. Rejon ten znany jest z licznych dróg wspinaczkowych o różnym
stopniu trudności.
Zamek Książ - zamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce i Europie
i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Zbudowany na urwistym
skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m., otoczony głęboką kotliną porośniętą
lasem. Niegdyś nazywany był „perłą Śląska”, a także „zamkiem z bajki”. Położony
na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest budowlą charakteryzującą się
różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 pomieszczeń.
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