SZLAK SANKTUARIÓW I OŚRODKÓW
PIELGRZYMKOWYCH
PRZEBIEG

Odcinek I, 166 km:
[Wrocław] – droga krajowa nr 8 55 km, droga w kierunku na Ciepłowody 7 km;
łącznie 62 km głównie drogą krajową o dobrej nawierzchni – [Bobolice, 62 km] – droga do
Ząbkowic 7 km, droga krajowa nr 8 w kierunku na Kłodzko 13 km; łącznie 20 km głównie drogą krajową o
dobrej nawierzchni [Bardo, 82 km] – droga nr 8 w kierunku na Kłodzko 8 km, przejazd przez Kłodzko:
Warty, Podgrodzie, Korfantego, Połabska, Lutycka, Mickiewicza 2 km, droga nr 46 18 km; łącznie 28 km,
drogą krajową o dobrej nawierzchni – [Złoty Stok, 110 km] – droga nr 390 w kierunku na Lądek Zdrój i
Stronie Śląskie 15 km, droga nr 392 w kierunku na Kłodzko 14 km, droga nr 33 w kierunku na
Bystrzycę Kłodzką 20 km, w Domaszkowie zjazd z drogi 33 na drogę do Międzygórza 7 km; łącznie 56 km,
droga nr 390 w złym stanie technicznym, wąska, ostre zakręty, droga 392 wąska, lecz dobrej jakości,
część drogi poszerzona, droga do Międzygórza dobrej jakości – [Międzygórze, 166 km].
Odcinek II, 116 km:
[Międzygórze] – droga z Międzygórza do Domaszkowa 7 km, wjazd na drogę 33 w kierunku Bystrzycy
Kłodzkiej 8 km, Bystrzyca Kłodzka: ul. Kolejowa, Pl. Szpitalny, Międzyleśna, Okrzei, Sienkiewicza,
Strażacka 4 km, droga 388 w kierunku Polanicy-Zdrój 14 km, Polanica Zdrój: ul. Pułaskiego w kierunku
Starego Wielisławia 4 km; łącznie 30 km, głównie droga wojewódzka 388 o dobrej jakości
[Stary Wielisław, 30 km] – droga w kierunku Polanicy-Zdrój 4 km, z Polanicy Zdrój wjazd na drogę nr 8
kierunek Kudowa Zdrój 27 km, w Kudowie zjazd z drogi nr 8 do centrum miasta: ul. Zdrojowa,
Aleja Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Bolesława Chrobrego 3 km, dojazd do Czermnej; łącznie 34 km,
głównie droga krajowa o dobrej jakości [Czermna, 64 km] – powrót do centrum miasta: ul. Chrobrego,
Kościuszki, Aleja Jana Pawła II, Zdrojowa, 1 Maja 2 km, ul. 1 Maja do drogi nr 387 6 km, droga nr 387
w kierunku Karłowa i dalej Radkowa 20 km, za Radkowem drogą nr 387 w prawo w kierunku Ratna 4 km,
wjazd na drogę nr 388 w kierunku Wambierzyc 3 km; łącznie 35 km, głównie droga 387 prowadząca przez
Góry Stołowe, droga częściowo zniszczona, serpentyny, ostre zakręty, zimą przejezdna, lecz mimo to
niebezpieczna – [Wambierzyce, 99 km] – powrót drogą nr 388 w kierunku Nowej Rudy 3 km,
droga nr 387 8 km, droga nr 385 6 km; łącznie 17 km, głównie droga wojewódzka dobrej
jakości [Nowa Ruda, 116 km]
Odcinek III, 225 km:
[Nowa Ruda] – trasa 381 w kierunku Głuszycy i Jedliny-Zdrój 22 km, w Głuszycy zjazd na drogę nr 380 w
kierunku Unisławia 10 km, w Unisławiu zjazd na drogę nr 35 w kierunku Mieroszowa 9 km,
w Mieroszowie zjazd na Krzeszów 13 km; łącznie 54 km głównie drogami wojewódzkimi, wąskimi z
nawierzchnią o przeciętnym stanie – [Krzeszów, 54 km] – z Krzeszowa drogą w kierunku
Boguszowa-Gorców 14 km, wjazd na drogę nr 367 w kierunku Wałbrzycha 7 km; łącznie 21 km,
przejazd głównie drogami gminnymi o przeciętnej nawierzchni – [Wałbrzych, 75 km] – droga nr 35 do
Świdnicy; krajowa, wąska, lecz dobrej jakości, łącznie 21 km – [Świdnica, 96 km] – droga nr 382;
łącznie 17 km, dobrej jakości – [Strzegom, 113 km] – droga 374; łącznie 20 km, dobrej jakości –
- [Jawor, 133 km] – droga nr 3; łącznie 20 km, droga dobrej jakości, wyremontowana i poszerzona –
- [Legnica 153 km] – droga nr 3 6 km, autostrada A4 66 km; łącznie 72 km, autostrada bardzo dobrej
jakości oraz droga krajowa - [Wrocław, 225 km]
Odcinek IV, 50 km:
[Wrocław] – droga nr 5 w kierunku Poznania; łącznie 25 km, droga przebudowana, miejscami
poszerzona – [Trzebnica, 25 km] – [Wrocław, 50 km]
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Wrocław - katedra św. Jana Chrzciciela
Bobolice - kościół Matki Bożej Bolesnej
Bardo - kościół paraﬁalny p.w. Nawiedzenia NMP
Złoty Stok - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
Miedzygórze - kościół Matki Boskiej Śnieżnej na Górze Iglicznej
Stary Wielisław - kościół paraﬁalny p.w. św. Katarzyny
Czermna - Kaplica Czaszek w Czermnej
Wambierzyce - kościół paraﬁalny p.w. Narodzenia NMP z kapliczkami i kalwarią
Nowa Ruda-Słupiec - sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych wraz z drogą
krzyżową
Krzeszów - bazylika Najświętszej Marii Panny
Wałbrzych - kościół Matki Bożej Bolesnej patronki Miasta Wałbrzycha
Świdnica - kościół Pokoju
Świdnica - kościół p.w. św. Stanisława i Wacława
Strzegom - bazylika św. Apostołów Piotra i Pawła
Jawor - Kościół Pokoju
Legnica - kościół p.w. św. Piotra i Pawła
Trzebnica - kościół paraﬁalny św. Bartłomieja i św. Jadwigi
Stary Zamek - kościół p.w. św. Stanisława
Świdnica - rynek z ratuszem i Muzeum Dawnego Kupiectwa
Świdnica - Baszta Strzegomska
Świdnica - dom i tablica pamiątkowa upamiętniające Manfreda von Richthofena
Gogołów - wiatrak holenderski
Legnica - Brama Chojnowska
Wądroże Wielkie - kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej
Twardogóra - bazylika mniejsza p.w. NMP Wspomożenia Wiernych
Złotów - kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca
Radków - renesansowy ratusz z 1545 r. i kościół p.w. św. Doroty
Rogoźnica - obóz Gross-Rosen
Strzegom - ratusz z Wieżą Targową
Strzegom - kościół p.w. św. Barbary
Strzegom - zespół poklasztorny Karmelitów
Bobolice - pałac Mettichów
Oborniki Śląskie - pałac
Oborniki Śląskie - dawne uzdrowisko
Oborniki Śląskie - kościół paraﬁalny
Trzebnica - muzeum kultu św. Jadwigi Śląskiej
Jawor - ratusz i kamieniczki w rynku
Jawor - Baszta Strzegomska
Jawor - kościół p.w. św. Marcina
Jawor - klasztor i kosciół Franciszkanek
Jawor - kaplica św. Wojciecha
Jawor - kaplica św. Barbary
Jawor - Muzeum Regionalne
Jawor - teatr miejski
Wambierzyce - skansen dawnych sprzętów gospodarstwa domowego
Wambierzyce - r uchoma szopka

