SZLAK HISTORYCZNYCH PARKÓW I
OGRODÓW BORÓW DOLNOŚLĄSKICH

Dolnośląski Szlak św. Jakuba

PRZEBIEG

Odcinek I: Kostrzyna – droga lokalna – Radomierzyce – droga nr 352 - Koźmin – droga nr 355 Zgorzelec (19 km).
Odcinek II: Zgorzelec – droga nr 30 na wschód – Łagów (22 km) – droga lokalna – Pokrzywnik –
- Gronów (30 km) – droga lokalna – Żarska Wieś – Żarki Średnie – Lasów (42 km) – droga nr 351 –
- Pieńsk (44 km) – droga nr 353 – Dłużyna Dolna – Dłużyna Górna – Strzelno – droga nr 4 – Czerna –
- Zebrzydowa – droga nr 357 - Tomisław – Osiecznica – Kliczków (86 km)
Odcinek III: Kliczków – droga nr 350 - Bolesławiec (100 km) – droga nr 94 - Tomaszów Bolesławiecki
(108 km) – droga lokalna - Modła (127 km) – droga lokalna - Chocianów (139 km) – droga nr 328 do
Chojnowa, droga lokalna – Niedźwiedzice (165 km) – droga lokalna do Rzeszotar, potem droga nr 3 do
Karczowisk, tu w prawo droga lokalna - Miłoradzice (192 km).

DŁUGOŚĆ

198 km

SUMA PRZEWYŻSZEŃ

1244 m

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

Niski

RODZAJ NAWIERZCHNI

Drogi asfaltowe 100 %

(wysoki, średni, niski)

KATEGORIA DRÓG

Droga krajowa nr 3, 4, 94; drogi wojewódzkie nr 328, 350, 351, 352, 353, 357; drogi lokalne

STAN NAWIERZCHNI

Dobry

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

STOPIEŃ OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ

Brak

Zła, wyjątek Zgorzelec

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

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
TOWARZYSZĄCE

Kostrzyna - pałac i założenie pałacowo-parkowe
Zgorzelec - zespół parków miejskich: Park im. A. Błachańca
Zgorzelec - zespół parków miejskich: Skwer ks. J. Popiełuszki
Zgorzelec - zespół parków miejskich: Park Nadnyski
Łagów - dwór, ul.Strumykowa 22 i założenie parkowe
Gronów - pałac i park
Lasów - dwór i park
Pieńsk - park miejski ul. Bolesławiecka
Kliczków - zespół rezydencjalny z folwarkiem, pałac i park pałacowy
Bolesławiec - park przy Sądzie Rejonowym
Bolesławiec - planty miejskie
Tomaszów Bolesławicki - zespół pałacowy (dwór, pałac-ruina, obora, budynek gospodarczy I,
budynek gospodarzy II), pawilon ogrodowy przy pałacu i park podworski
Modła - pałac (ruina) i park krajobrazowy
Chocianów - park pałacowy (park pałacowy, pałac ruina, pawilon parkowy)
Niedźwiedzice - park krajobrazowy, dwór, folwark (9 budynków folwarcznych)
Miłoradzice - park krajobrazowy
Sulików - drewniane domy o konstrukcji przysłupowej z podcieniami
Zgorzelec - Górnołużycka Hala Pamięci (dom kultury)
Zgorzelec - największy polski cmentarz wojenny
Zgorzelec - młyn wodny i most staromiejski
Zgorzelec - most kolejowy 475 m. długości
Zgorzelec - cerkiew p.w. św. Konstantyna i Heleny
Zgorzelec - dom Jakuba Böhme i Muzeum Łużyckie
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ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
TOWARZYSZĄCE

Zgorzelec - Dom Kołodzieja
Jerzmanki - kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu
Trójca - kościół p.w. św. Piotra i Pawła
Sławnikowice - zespół pałacowy
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