
Unikatowy zabytek skandynawskiej architektury sakralnej 
-ewron w łats łóicśok eintowreiP .w IIX z ycązdohcop

skiej miejscowości Vang nad jeziorem Vangsmjøsen, 
skąd pochodzi jego nazwa. W Karkonosze trafił w 1842 
roku za sprawą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. 

  ,ynoineimz ocein łatsoz łóicśok ywodubdo eickart W
dobudowano do niego także kamienną wieżę, która ma 

chronić go przed silnymi wiatrami. Zwiedzanie: codzien-
nie (15.04 - 31.10) 9:00 – 18:00, (1.11 - 14.04) 9:00 – 17:00

Wybudowana w latach 1910-1915 w ramach programu 
przeciwpowodziowego zapora utworzyła niewielkie
ziorko zaporowe, z którego nadmiar wód spada w dół 
malowniczymi kaskadami. Korona zapory ma długość 
105 m i prowadzi nią czerwony szlak turystyczny. 

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku przysłupowym. 
Ekspozycja stała składa się z trzech działów i prezentuje 
genezę turystyki w Karkonoszach, rozwój sportów zi 
wych oraz środowisko przyrodnicze. Warto właśnie od 
tego miejsca rozpocząć zwiedzanie Karpacza, aby z większą 
świadomością odwiedzać kolejne atrakcje.  Zwiedzanie: 
wtorek-niedziela 9:00 – 17:00 (w poniedziałki - nieczynne).

Miejsce upamiętniające historię wielkiej miłości młynarki i rycerza. Jak głosi ludowa 
przypowieść: „tylko tu koło młyńskie ziarno na mąkę zmieniało i losami ludzi kręciło, 
a córkę młynarza – księżniczce równą czyniło”. Młynek posiada cudowną moc, która 
sprawia, że uczucie miłości zostaje odwzajemnione.

Interaktywne Królestwo Ducha Gór, w którym odwiedzający mają możliwość pozna 
-nia legend i przekazów związanych z Karkonoszami. Wnętrza zostały zaaranżowa-
ne przez światowej sławy artystów, a sama ekspozycja ma charakter interaktywny.
Dzięki osiągnięciom współczesnych technologii, można tu doświadczyć wszystkimi
zmysłami magii i potęgi, która drzemie w Karkonoszach.

Jazda na sankach przez cały rok. Na zboczu Pohulanki czekają dwa tory saneczkow e, 
w tym jeden całoroczny. Dłuższy tor pozwala cieszyć się ponad kilometrowym 
zjazdem z maksymalną prędkością 35 km/h. Wózkiem może zjeżdżać jedna lub dwie 
osoby.

Skwer znajduje się w centrum Karpacza przy Urzędzie Miejskim. Ludzie Gór mają 
tu swoje miejsce, a odlane w brązie ślady butów wyprawowych przez dziesięciolecia 
będą przypominały o dokonaniach polskich himalaistów.

Licząca ponad 200 lat i 5 metrów w obwodzie pomnikowa lipa drobnolistna, pod 
którą, jak głosi legenda, odbywały się sołtysie sądy. 

Grawitacja jest siłą powszechną, są jednak na Ziemi takie miejsca, w których jej pra-
  uknicdo mynwep an ćawowresboaz anżom oksiwajz eikdazr oT .ijcar ąjam ein aw
  ,ikezr uknureik w eindogał adapo ucsjeim myt w agord eż ,ęis ejadyW .jeikcażartS ycilu

jednak samochody z wyłączonym silnikiem cofają się pod górę. Według przeprowa-
dzonych badań istnieje tu strefa anomalii, w której grawitacja jest mniejsza o 4 %.

ATRAKCJE

1. ŚWIĄTYNIA WANG

. DZIKI WODOSPAD
Wodospad powstały w wyniku spiętrzenia wód Łom-
nicy zaporą przeciwrumoszową. Jego nazwa nawią-
zuje do charakteru tej górskiej rzeki, która posiada 
bardzo duży spadek wód, szczególnie w górnym od-
cinku. W przypadku ulewnych deszczy i wiosennych 
roztopów wielokrotnie było to przyczyną groźnych 
powodzi. 

2. MŁYNEK MIŁOŚCI

. SKOCZNIA NARCIARSKA „ORLINEK”
Skocznia narciarska o punkcie konstrukcyjnym K-85, im. Stanisława Marusarza. 
Rekord skoczni należy do Adama Małysza, który ustanowił go podczas 
Mistrzostw Polski Se-niorów w Skokach Narciarskich w 2004 roku.

. ZAPORA NA ŁOMNICY 1 . MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

. KARPATKA

Karpatka to granitowe, porośnięte sosnowym lasem wzgórze, które z daleka 
przyciąga wzrok turystów. Jego szczyt i zbocza pokrywają granitowe bloki skalne. W 
XVIII wieku powstały tu kopalnie srebra, które nie były jednak opłacalne. Przez 
wzgórze biegnie czerwony szlak turystyczny oraz ścieżki spacerowe, a na 
szczycie znajduje się malowniczy punkt widokowy.

10. DOM LALKI ADOPTOWANEJ

Magiczne miejsce stworzone przez mieszkankę Karpacza. Mieszkają tu lalki podaro-
wane przez najbliższych, ale także te porzucone i niechciane. Znalazły one wspólny 
dom w Karpaczu, a ich właścicielka szyje im oryginalne stroje.

11. PRYWATNE MUZEUM TECHNIKI I BUDOWLI
Z KLOCKÓW LEGO

Muzeum to nie tylko ekspozycja, ale także wielki plac zabaw dla małych i dużych. 

wprawianie modeli w ruch. Na wystawie można zobaczyć m.in. robota z klocków Lego 
układającego kostkę Rubika.

1 . KARKONOSKIE TAJEMNICE

1 . CENTRUM REKREACJI I SPORTU KOLOROWA

1 . SKWER ŚLAD ZDOBYWCÓW

1 . LIPA SĄDOWA

18 . MUZEUM ZABAWEK

Sposób na przeniesienie się do bajkowego świata i aktywne spędzenie czasu na 
świeżym powietrzu. Pośród leśnych ścieżek kryje się osiem chatek, z których każda 
stanowi inną bajeczną opowieść. Można tu spotkać m.in. Królową Śniegu, 
Calineczkę, Śpiącą Królewnę i Kopciuszka.

CI KPN mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej 
karkonoskiej architekturze. W środku znajduje się ekspozycja geologiczno-
ge ologiczna, w tym mapa geologiczna wykonana w formie kamiennej mozaiki 
oraz model dotykowy. Do budynku przylega Ogród Ziół i Krzewów Karkonoskich 
oraz Domek Laboranta.

2 . CENTRUM INFORMACYJNE KPN

. MIEJSCE ANOMALII GRAWITACYJNEJ

  m 52 od hcycąjagęis wóralfi icatsop w anlaks aindohcyW
wysokości, na zboczach Kruczej Kopy w dolinie 
Płomnicy. W skałach występują duże skupiska 
pegmatytów z kryształami cennych minerałów. Według 
podań najstarsze sztolnie miały być tu drążone już w 
średniowieczu przez poszukiwaczy złota i kamieni 
szlachetnych. Obecnie Krucze Skały stanowią punkt 
widokowy i centrum wspinaczkowe. 

Miejsce, gdzie dorośli powracają wspomnieniami w świat dzieciństwa.  Kolekcja 
ukazuje przekrój zabawkarstwa obejmujący około 200 lat od XVIII – wiecznych 
figurek szopkowych poprzez lalki z XIX wieku, aż po zabawki typowe dla XX wieku. 
Muzeum powstało  z prywatnej kolekcji Henryka Tomaszewskiego – założyciela 
Pantomimy Wrocławskiej. Zwiedzanie: wtorek – piątek 9:00 – 16:30, sobota – 
niedziela 10:00 – 17:30 (w poniedziałki nieczynne).

INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Konstytucji 3 Maja 25; tel. 75 76 18 605; it@karpacz.eu

Zapraszamy na stronę internetową www.karpacz.pl 
oraz oficjalny funpage na Facebooku www.facebook.com/UMKarpacz

TURYSTYCZNE

. M

1 . HISTORYCZNY PARK MINIATUR

Interaktywne muzeum na świeżym powietrzu - zespół makiet najbardziej znanych 
budowli Karpacza - istniejących i nieistniejących, dla których czas zatrzymał się na 
początku XX w. Makiety wkomponowane są w otoczenie zaczarowanego ogrodu.

19. GALERIA SZKŁA

Galeria szkła to wyjątkowe miejsce na mapie atrakcji Karpacza. Prywatna kolekcja 
obejmuje kilka tysięcy szklanych wyrobów z całego świata. Wśród nich obejrzeć 
można unikalną kolekcję szkła uranowego i kryształowego.




