
N

S

W E

PODGÓRZE

NOWE
MIASTO

PODZAMCZE

MIASTO
SZCZAWNO-
ZDRÓJ

1

2 3

5
4

6

7
8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

ZAKOCHAJ SIĘ W WAŁBRZYCHU

TURYSTYCZNEJ PERLE DOLNEGO ŚLĄSKA



Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiej osady Lasogród.
Niemieccy osadnicy przetłumaczyli ją po latach na Waldenburg, a czescy sąsiedzi używali 
określenia Valbřich. Ta ostatnia wersja stała się inspiracją dla nazwy Wałbrzych,
kiedy po II wojnie światowej ośrodek miejski przyłączono do Polski.
 
Miasto zasłynęło zwłaszcza z górnictwa. Pierwszy udokumentowany szyb otwarto tu już w 1366 roku. 
W XIX-wieku na miejscu działały 54 kopalnie, które co roku wydobywały 4 miliony ton węgla o niezwykle
wysokiej jakości, bo z domieszkami fosforu i siarki - dzięki temu jego spalanie daje więcej energii
niż zwykłego węgla kamiennego.

Jeden z szybów, z którego był wydobywany, to zachowana do dziś Lisia Sztolnia – jedyna spławna 
kopalnia w Europie, gdzie surowiec transportowano na powierzchnię łodziami. Przemysł górniczy w latach 90. 
okazał się jednak nierentowny, a ostatnią kopalnię zamknięto w roku 1996.

Dziś Wałbrzych, największe miasto w Polsce, które nie jest samodzielnym powiatem,
przyciąga tłumy zainteresowane zwiedzaniem szybów przystosowanych dla turystów, 
leczeniem się w okolicznych uzdrowiskach, turystyką górską w Sudetach lub aktywnym wypoczynkiem 
– Wałbrzych jest bowiem sceną licznych zawodów rowerowych.

WCZORAJ I DZIŚ
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WAŁBRZYCH

Zamek Książ
Ruiny zamku Stary Książ
Palmiarnia
Dom zdrojowy Lwi Gród
Dworzec kolejowy
Pałac Tielscha
Poczta Główna
Muzeum Przemysłu i Techniki
Muzeum w Wałbrzychu
Kamienice Pod Kotwicą
i Pod Trzema Różami
Ruiny zamku Nowy Dwór
Wiadukt
Kościół Św. Aniołów Stróżów
Ratusz
Sanktuarium MB Bolesnej
   Krzyż pokutny
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To trzecia największa tego typu budowla w Polsce (po Malborku oraz Wawelu). 
Zamek został wybudowany już w XIII wieku, ale lata jego świetności przypadają sześćset lat później, 

gdy za jego rozbudowę zaczęła odpowiadać arystokratyczna rodzina von Hochbergów. 
Niezwykła uroda tego miejsca przyciągała tu wiele sław, między innymi Izabelę Czartoryską,

Zygmunta Krasińskiego, cara Mikołaja I Romanowa czy Winstona Churchilla. 

Ostatnią władczynią zamku była księżna Daisy, którą podczas II wojny światowej naziści eksmitowali za próbę
sprzeciwienia się ich polityce. Dziś turyści mogą zwiedzać zamek, korzystać z mieszczącej się tu restauracji,

a także podziwiać hodowane w miejscowej stadninie konie. Trzy miasta, trzy plaże – na każdej z nich
niemal staniesz na wodzie i powolnym krokiem będziesz spacerować po molo!

ZAMEK KSIĄŻ
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GÓRA CHEŁMIEC
Choć nie wiedzą o tym nawet wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha, 
góra Chełmiec jest w rzeczywistości... wulkanem! 
Nie zagraża miastu, gdyż ostatni raz był aktywny 240 milionów lat temu. 

Stożek, na którym wznosi się najwyższy punkt widokowy Gór Wałbrzyskich 
(pochodząca z 1888 r. wieża), to w istocie wystygła lawa – świadectwo dawnych 
erupcji. Prowadzi tam aż pięć szlaków turystycznych łatwo dostępnych
nawet dla początkujących piechurów. Miłośnicy mocniejszych wrażeń także 
będą zachwyceni Chełmcem, ponieważ tutejsze zbocza są sceną dla zawodów 
w odmianie kolarstwa górskiego, czyli downhillu.

STARA KOPALNIA
Centrum nauki i sztuki Stara Kopalnia to kompleks 11 zrewitalizowanych 
budynków na terenie dawnej kopalni Julia.

Te unikatowe w skali Europy i świata obiekty architektury przemysłowej 
dziś mieszczą w sobie:
- innowacyjne muzeum górnictwa,
- galerię sztuki, w której prezentowane są awangardowe wystawy,
- Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie odbywają się warsztaty 
  z tej dziedziny rzemieślnictwa,
- otwarta przestrzeń, w obrębie której są organizowane festiwale muzyczne                                                 
  i projekcje filmowe.
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HARCÓWKA W PARKU SOBIESKIEGO
Dom Turysty Harcówka to ewenement na skalę europejską: 
jedyny na całym kontynencie obiekt o charakterze schroniska wysokogórskiego, 
który jest położony w obrębie miasta. 

Budynek na szczycie wysokiej na 508 m n.p.m. Góry Parkowej jeszcze 
na początku XX wieku był miejscem turystycznych wypraw, choć dziś można 
do niego dojść spacerowym krokiem z centrum miasta. 
Obecną nazwę zawdzięcza temu, że tuż po II wojnie światowej zarządzał nim 
Związek Harcerstwa Polskiego. Dziś to obiekt prywatny, w którym można zjeść 
smaczny obiad, podziwiając piękną panoramę starej części Wałbrzycha
oraz otaczających go szczytów.

TUNEL POD MAŁYM WOŁOWCEM
Znajdujący się pomiędzy Wałbrzychem a Jedliną-Zdrojem, wydrążony w latach 
1909 – 1912 tunel kolejowy jest najdłuższy Polsce i należy do najdłuższych 
w całej Europie. Podczas II wojny światowej ukrywano w nim nawet pociągi 
przed bombardowaniami. W środku przeprowadzono dwie niezależne
od siebie nitki. Obecnie pociągi korzystają tylko z jednej z nich 
– w tej nieczynnej zdemontowano tory, dlatego turyści mogą piechotą 
przemierzyć całe 1601 metrów, co zajmuje około 20 minut.
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SZCZAWNO-
ZDRÓJ

Choć formalnie to odrębne miasto, w rzeczywistości stanowi część Wałbrzycha – można tu nawet
dojechać zwykłym autobusem miejskim. Słynie z leczniczych wód mineralnych, których można skosztować

w zabytkowej XIX-wiecznej pijalni. Turystów przyciągają tu także kąpiele wannowo-solankowe,
jodo-bromowe i kwaso-węglowe. Szczawno warto odwiedzić zwłaszcza wiosną, kiedy w trzech zadbanych parkach 

rozkwitają rododendrony.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

PODRÓŻOWANIE

Poza zwykłą komunikacją miejską (obowiązują bilety 
kupowane w kioskach) po Wałbrzychu i okolicach jeżdżą 
też prywatne mikrobusiki.

Kursują na dokładnie tych samych trasach, 
co autobusy publiczne, a opłatę uiszcza się
bezpośrednio u kierowcy.

JEDZENIE

RESTAURACJA PASAŻ
pl. Magistracki 8

RESTAURACJA KRESOWA
w hotelu „Rivendel”,

ul. Kościuszki 18 (Szczawno-Zdrój)

RESTAURACJA CESARSKIE PODWÓRKO
ul. Główna 65 (Chwaliszów)

NOCLEG
HOTEL IBIS STYLES, ul. I Maja 70, Wałbrzych
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