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Zapraszamy Was w malownicze, tajemnicze i nieoczywiste zakątki Gór
Sowich i Gminy Pieszyce – naszego partnerskiego miasta.
Wakacje 2020 coraz bliżej. W tym sezonie wielu z nas decyduje się na
spędzenie wolnego czasu w Polsce. Gmina Pieszyce to miejsce z dobrą
bazą do zwiedzania Gór Sowich, Kotliny Kłodzkiej i całego Dolnego

Śląska.

Piechurzy, rowerzyści i miłośnicy odkrywania tajemnic znajdą tutaj swój zakątek.
Góry Sowie pokryte są gęstą siecią dobrze oznakowanych szlaków turystycznych i
tras rowerowych, które zróżnicowane są pod względem długości i trudności.
Gmina należy także do Strefy MTB SUDETY, czyli największego systemu tras
rowerowych w Polsce. To 20 tras o łącznej długości ponad 500 km!
Obowiązkowym

punktem

zwiedzania

szczytu Sudetów Środkowych

jest

oczywiście

zdobycie

najwyższego

ጀ Wielkiej Sowy, która sięga 1015 m n.p.m. Szczyt

zaliczany jest również do Korony Gór Polski, ale spokojnie

ጀ wśród wielu szlaków

turystycznych znajdziesz zarówno te wymagające, jaki i takie, które pozwolą
zdobyć Ci szczyt np. z małym dzieckiem. Na szczycie góry stoi ponad 114-letnia
wieża widokowa, z której rozprzestrzenia się przepiękny widok na okolicę. Wielka
Sowa jest symbolem całych Gór Sowich.
- Najbliższa okolica
Góry Sowie ጀ Tajemnica, przygoda, historia ጀ to jedno z haseł promujących
region.
Co zatem zobaczyć, aby wypełnić obietnicę hasła? Oto kilka propozycji: Sztolnie
Walimskie, Włodarz i Podziemne Miasto Osówka

ጀ czyli owiany tajemnicą II wojny

światowej Kompleks Riese, Twierdzę Srebrnogórską

ጀ największą górską twierdzę

obronną w Europie, Zamek Grodno i Jezioro Bystrzyckie. Poza Wielką Sową należy
pokusić się także o zdobycie Kalenicy z metalową wieżą widokową.
W Gminie Pieszyce znajdziesz odpowiadające Ci miejsce noclegowe (tutaj:
http://pieszyce.pl/index.php/turystyka/baza-noclegowa

), a stąd blisko do
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podboju Kotliny Kłodzkiej i całego Dolnego Śląska, które obfitują w wiele atrakcji
turystycznych.
Ale, dość pisania. Zerknijcie na zdjęcia z Gór Sowich i krótkie filmy promocyjne.
Jeśli potrzebujecie pomocy i podpowiedzi pomocą służy Referat Promocji Gminy
Pieszyce – tel. 74 836 72 47.
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