S EUROREGIONEM PO ROZHLEDNÁCH
Vyhlídka Guzowata
Radków

Turistické zajímavosti v okolí
Národní park Stolové hory
Národní park Stolové hory je
krajinou
přirozeného
půvabu,
rozkvetlých luk a krásných lesů.
Jedná se zejména o uměle vysázené
smrkové porosty. Mezi nimi se
dochovaly
nevelké
ostrůvky
listnatých lesů bučin a javořiny a
vyskytuje se zde i ohrožený a vysoce
ceněný druh borovice blatky.

Velká Hejšovina
Hejšovina je rozsáhlý masiv, který je
tvořen kvádrovými pískovci. Na
polské straně se hora pne nad obcí
Pasterka a je známa pod jménem
Szceliniec (919m) nebo-li Velká
Hejšovina. Na vrcholu je turistická
chata a skalní bludiště s turistickým
okruhem.

Bludné skály
Bludné
skály
jsou
součástí
Národního parku Stolové hory.
Jedná se o vysoké skalní bloky s
průrvami hlubokými až 12 metrů.
Pískovcové skály mají tvary, které
podněcují lidskou fantazii a tak
mnohé z nich dostaly svá jména.
Uvidíte tu například Tunel, Slepičí
nožku či Skalní město.

Rozhledna Suszynka
V krásné podhůří Stolových hor se
tyčí věž vystavěná z pískovcových
bloků různých velikostí až do výšky
27 m. Svým tvarem, řazením oken,
vnitřním schodištěm podél zdí i
přesazením okrajem vyhlídkové
plošiny připomíná strážní věž
jakéhosi bájného středověkého
hradu.

Bazilika Matky Boží – Vambeřice
Bazilika Matky Boží je zajímavou
barokní architekturou ochozů kolem
oválné lodi a 11 kaplí. Tyčí se nad
nevelkým náměstím, ze kterého k ní
vede 57 schodů se symbolickým
významem: 9 (počet andělských
chórů) + 33 (věk Ježíše Krista v
okamžiku ukřižování) + 15 (věk
Panny Marie v okamžiku početí
Ježíše Krista).

Dinopark Karlów
Dinopark v polském Karlówě se
rozkládá na ploše 8 300 m2 a
představuje 38 modelů pravěkých
lidí a zvířat. Je umístěn při cestě od
parkoviště na sever ke skalnatému
vrcholu Velké Hejšoviny (polsky
Wielki
Szczeliniec).
Přístupný
veřejnosti je v průběhu turistické
sezóny, tj. od května do října.

www.hrebenovka.cz

Více informací

www.radkowklodzki.pl
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