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PRZEBIEG

Odcinek I (127 km): Trzebnica – Bardo
Trzebnica - droga nr 5 do Wrocławia, następnie wyjazd z miasta w kierunku południowym na drogę nr 395 - Henryków (86 km) - droga nr 395, w miejscowości Niedźwiedź zjazd na drogę nr 382 - Kamieniec Ząbkowicki (116 km) - droga lokalna - Bardo (127 km).
Odcinek II (135 km): Bardo – Jelenia Góra-Cieplice
Bardo - droga nr 8, w Ząbkowicach Śl. zjazd na drogę nr 382 - Świdnica (180 km) - droga nr 35,
następnie w Szczawienku zjazd na drogę nr 376, w Czarnym Borze zjazd na drogę lokalną - Krzeszów (220 km) - droga lokalna, droga nr 367, w Kowarach zjazd na drogę nr 366 do Podgórzyna,
tam w prawo w kierunku Jeleniej Góry-Cieplic (262 km).
Odcinek III (91 km): Jelenia Góra-Cieplice - Lubiąż
Jelenia Góra-Cieplice wyjazd z miasta na drogę nr 365, następnie w pobliżu Jawora zjazd na drogę
nr 363 do Chroślic, tam w prawo na drogę lokalną - Słup (305 km) - droga lokalna - Legnica (321 km) - droga nr 94 w kierunku Wrocławia, za miejscowością Kawice skręt w drogę nr 338 - Lubiąż (353 km).

DŁUGOŚĆ
PRZEWYŻSZENIE
STAN OZNAKOWANIA
(Bardzo dobry, dobry,
zły, brak)

STOPIEŃ OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ

ok. 409 km
1021 m
Bardzo dobry

Średnia

(bardzo dobra, dobra,
średnia, słaba, zła)

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
TOWARZYSZĄCE

Trzebnica - klasztor, kościół (kościół paraﬁalny św. Bartłomieja i św. Jadwigi, dawny klasztorny,
zespół klasztorny ss. Boromeuszek)
Henryków - kościół klasztorny Cystersów ob. paraﬁalny p.w. Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów,
klasztor Cystersów - opactwo obecnie Seminarium wraz z zabudowaniami gospodarczymi i
folwarcznymi, parkiem opactwa i kościołem pomocniczym p.w. św. Anrzeja
Kamieniec Ząbkowicki - kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP (kościół, zespół zabudowań
gospodarczych)
Bardo - kościół, zespół klasztorny i muzeum
Świdnica - pałac opatów, obecnie biblioteka
Krzeszów - zespół klasztorny (zespół klasztorny, dom opata, oﬁcyna, ogród, zespół 25 kaplic kalwarii)
Jelenia Góra - Cieplice - kościół paraﬁalny św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, dawny klasztor Cystersów
obecnie Pijarów
Słup - kościół paraﬁalny p.w. Wniebowzięcia NMP (kościół, plebania, kaplica pogrzebowa)
Legnica - Dom Opatów Lubiąskich, obecnie Muzeum Miedzi
Lubiąż - dawny klasztor, kościół (kościół św. Jakuba w zespole klasztornym Cystersów, kościół
klasztorny Wniebowzięcia NMP i klasztor, zespół klasztorny Cystersów)
Wojsławice - ogród botaniczny
Myślibórz - pałac
Chełmsko Śląskie - zespół drewnianych domów: "Dwunastu apostołów" i "Siedmiu Braci"
Kochanów - stół sędziowski
Biały Kościół - kościół p.w. Nawiedzenia NMP
Strzelin - rotunda p.w. św. Gotarda
Żórawina - warowny kościół p.w. św. Trójcy
Raszów - mauzoleum Schaffgotschów
Ziębice - ratusz
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Ziębice - Brama Paczkowska
Ziębice - bazylika mniejsza p.w. św. Jerzego
Ziębice - kościół poewangelicki
Bardo - kalwaria
Dzierżoniów - ratusz z rynkiem
Dzierżoniów - mury obronne
Dzierżoniów - kościół p.w. św. Jerzego
Dzierżoniów - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Dzierżoniów - kościół p.w. Maryi Matki Kościoła
Dzierżoniów - kościół p.w. Świętej Trójcy
Bielawa - wieża widokowa kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
Bielawa - fontanna z sową
Pieszyce - pałac
Rościszów - pałac i sanatorium
Ziębice - zespół klasztorny Krzyżowców
Dzierżoniów - synagoga

