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Pokoje gościnne 
w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu

Hotel*** Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu

Hotel Książ*** 
w Wałbrzychu 

Hotel & Restauracja Maria***  
i HOTEL MARYSIEŃKA****

Rynek NO. 3 
APARTMENT 
w Wałbrzychu

Kompleks Dworzysko 
w Szczawnie-Zdroju

Dom Zdrojowy  
w Szczawnie-Zdroju 

Hotel*** i Restauracja Maria 
Helena w Szczawnie-Zdroju

Podzamcze NO. 1 
APARTMENT Wałbrzych

Pokoje gościnne 
Andrzejówka 

Dom Wycieczkowy w Świdnicy
Camping nr 231 w Świdnicy

Pokoje noclegowe
na Zamku Grodno  
w Zagórzu Śląskim

Hotel*** Maria Antonina  
w Zagórzu Śląskim

Willa Kwiaty Polskie 
w Jedlinie-Zdroju

Dom Gościnny Opata 
w Krzeszowie 

Dom wypoczynkowy Sport 
Centrum w Nowej Rudzie

Hostel - Pokoje 
noclegowe  
w Mieroszowie

Hotel***Jedlinka, Hostel  
i Apartamenty przy Pałacu 
Jedlinka w Jedlinie-Zdroju

Corso NO. 7 APARTMENT  
w Szczawnie-Zdroju

Rezydencja BOHEMA

Apartament Exclusive 
Głuszyca

Schronisko
Andrzejówka

Chata pod lasem

Wagony sypialne z lat 70
w Muzeum Kolejnictwa 
w Jaworzynie Śląskiej

Dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

1 Pokoje gościnne w Starej Kopalni w Wałbrzychu
www.starakopalnia.pl/pokoje-goscinne/

2 Hotel*** Aqua-Zdrój w Wałbrzychu 
www.hotel.aqua-zdroj.pl

3 Hotel Książ*** w Wałbrzychu
www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/hotel

4 Hotel & Restauracja Maria*** i HOTEL MARYSIEŃKA****
www.hotelmaria.sirbud.pl

5 Kompleks Dworzysko w Szczawnie-Zdroju
www.dworzysko.pl

6 Hotel*** i Restauracja Maria Helena w Szczawnie-Zdroju
www.hotelmariahelena.pl

7 Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
www.szczawno-jedlina.pl

8 Dom Wycieczkowy w Świdnicy
www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/dom-wycieczkowy/

9 Camping nr 231 w Świdnicy
www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/camping/

10 Wagony sypialne z lat 70.
www.muzeumtechniki.pl

11 Pokoje noclegowe na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
www.karczma.zamekgrodno.pl

12 Hotel*** Maria Antonina w Zagórzu Śląskim
www.hotelmariaantonina.pl

13
Hotel***Jedlinka, Hostel i Apartamenty  
przy Pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
www.hoteljedlinka.pl/

14 Willa Kwiaty Polskie w Jedlinie-Zdroju
www.jedlina-zdroj.net/ 

15 Hostel - Pokoje noclegowe w Mieroszowie
www.mck.pl

16 Dom wypoczynkowy Sport Centrum w Nowej Rudzie
www.centrum.ng.pl/oferta/baza-noclegowa

17 Dom Gościnny Opata w Krzeszowie 
e-mail: biuro@opactwo.eu

18 Rezydencja BOHEMA
e-mail: rezerwacje@rezydencja-bohema.pl

19 Pokoje gościnne Andrzejówka 
www.noclegi-szczawno.pl

20 Corso NO. 7 APARTMENT w Szczawnie-Zdroju
tel. 883 311 358

21 Rynek NO. 3 APARTMENT w Wałbrzychu
tel. 883 311 358

22 Podzamcze NO. 1 APARTMENT Wałbrzych
tel. 883 311 358

23 Schronisko Andrzejówka
www.andrzejowka.eu/noclegi

24 Apartament Exclusive Głuszyca
tel. 888 873 402

25 Chata pod lasem - apartament dla 9 osób
www.chatapodlasem.pl

ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (Zamek Książ)

www.facebook.com/LOTAglomeracjiWalbrzyskiej/

lotaglomeracjawalbrzyska

tel. (74) 66 43 850

e-mail: lot@lotaw.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Aglomeracja Wałbrzyska 



Pokoje gościnne w Starej Kopalni w Wałbrzychu 
Komfortowe pokoje gościnne znajdują się w budynku historycznej Sztygarów-
ki, w którym obecnie mieści się również urokliwa kawiarnia. Pokoje w Starej 
Kopalni są jedno i dwuosobowe, w tym pokój dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Każdy pokój posiada własną łazienkę, tv, wifi oraz 
telefon. Do dyspozycji gości jest duży bezpłatny parking. Możliwość zamówie-
nia śniadania. 
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 667 09 70, 
www.starakopalnia.pl/pokoje-goscinne/

Hotel*** Aqua-Zdrój w Wałbrzychu 
Atutem Hotelu AQUA ZDRÓJ*** jest malownicze położenie u  podnóża góry 
Chełmiec w  Sudetach Środkowych. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znaj-
dą tutaj wiele propozycji szlaków turystycznych, a ukoronowaniem wędrówek 
będą piękne panoramy z  wież widokowych na Trójgarbie czy Borowej. Go-
ście hotelu aktywnie mogą spędzić czas w Parku Wodnym i zrelaksować się 
w Saunach. W strefie Sport czekają na nich dwa korty do squasha, siłownia 
i wypożyczalnia rowerów.
ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 660 93 00, 539 973 875, 
www.hotel.aqua-zdroj.pl

Hotel Książ*** w Wałbrzychu 
Hotel Książ*** to miejsce idealne do spędzenia wymarzonego wypoczynku 
w niepowtarzalnej, zamkowej scenerii. Ten bajeczny obiekt położony na tere-
nie kompleksu Zamku Książ, pośród morza lasów oferuje bogatą ofertę nocle-
gowo - turystyczną, przenosząc gości w arystokratyczne dzieje. Hotel dyspo-
nuje 43 pokojami (w tym m.in. apartamenty, suity, pokoje jednoosobowe), które 
zapewnią udany pobyt rodzinom, parom czy klientom biznesowym.
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 664 38 90, 
www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/hotel

Hotel & Restauracja Maria*** i HOTEL MARYSIEŃKA**** 
Hotel położony w bliskiej odległości od Zamku Książ oferujący komfortowe 
noclegi w pokojach 2, 3, 4 osobowych oraz Apartamentach. Przy hotelu znaj-
duje się kręgielnia, oraz centrum medical SPA. W restauracji hotelowej mogą 
Państwo skosztować dań kuchni staropolskiej.
ul. Wrocławska 134 b, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 01 00, 
www.hotelmaria.sirbud.pl

Kompleks Dworzysko w Szczawnie-Zdroju 
Kompleks Dworzysko położony jest w Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój 
w cichym, spokojnym miejscu, gdzie można wypocząć korzystając z komforto-
wo urządzonych pokoi w hotelu, jednej ze 100 najlepszych restauracji w Polsce 
oraz kawiarni. Jest to urokliwe miejsce dla osób ceniących bliskość natury, ci-
szę i spokój oraz aktywność na świeżym powietrzu, a także komfort i najwyższą 
jakość obsługi. 
Aleja Spacerowa 22, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 663 30 35, 
www.dworzysko.pl

Hotel*** i Restauracja Maria Helena w Szczawnie-Zdroju 
Hotel Maria Helena usytuowany jest w centrum malowniczego miasteczka 
uzdrowiskowego Szczawno-Zdrój w pobliżu Parku Zdrojowego oraz Pijalni 
Wód Leczniczych. Niepowtarzalna atmosfera, przytulne i klimatyczne wnętrza, 
wyśmienite dania oraz profesjonalna obsługa są gwarancją udanego, komfor-
towego oraz bezpiecznego wypoczynku. Zapraszamy serdecznie!
 ul. Kolejowa 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 668 134 932,
www.hotelmariahelena.pl

Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
Położony w centrum Uzdrowiska, pomiędzy zabytkowymi parkami o bogatej 
i  różnorodnej roślinności, z własnym ogrodem, w pobliżu promenady. W nim 
gabinety zabiegowe, kriokomora, siłownia, saunarium (w  tym sucha, parowa 
i infrared), poradnia osteoporozy. Dom Zdrojowy oferuje możliwość organizacji 
kongresów, warsztatów dla firm oraz uroczystych bankietów. 
ul. Kolejowa 14, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 84 93 130, 
www.szczawno-jedlina.pl

Dom Wycieczkowy w Świdnicy 
Oferuje noclegi w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w telewizory i łazienki z wc i prysznicem. Łącznie obiekt może 
przyjąć 50 gości. Goście docenią przytulne wyposażenie,wiele udogodnień 
oraz spokojną okolicę. Dom Wycieczkowy dysponuje 2 salami konferencyjny-
mi: 40-osobowa w samym budynku i 50-osobowa z kominkiem i możliwością 
wyjścia na ogród. 
ul. Śląska 37, 58-100 Świdnica, tel. 513 310 715, 
www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/dom-wycieczkowy/

Camping nr 231 w Świdnicy 
Camping to świetna oferta dla zmotoryzowanego turysty. Na tonącej w zielni powierzch-
ni ponad 5000 m kw. urządzone zostały stanowiska caravaningowe dla 15 kamperów, 
czy przyczep (wymiary: 12 x 15 m), każde z oddzielnym przyłączem elektrycznym oraz 
obszerne pole namiotowe. Do dyspozycji gości jest również pełne zaplecze sanitarne, 
stanowisko do grilla i sala cateringowo-szkoleniowa. Swobodna atmosfera i przyjazne 
otoczenie sprzyja relaksowi, również w towarzystwie swoich milusińskich. 
ul. Śląska 37, 58-100 Świdnica, tel. 513 310 715, 
www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/camping/

Wagony sypialne z lat 70.
Na terenie Muzeum zlokalizowane są trzy zabytkowe wagony sypialne z lat 70. Wa-
gony znajdują się na zapleczu parowozowni w  niewielkim zadrzewieniu, obok jest 
miejsce na ognisko, gdzie można zorganizować piknik lub też grilla. Wagony posia-
dają miejsca noclegowe w przedziałach 2 i 3-osobowych, łącznie jest ich na 45 osób. 
W cenę noclegu wliczona jest pościel. Zakwaterowanie możliwe jest w przedziałach 
2- lub 3-osobowych. Każdy przedział wyposażony jest w oświetlenie oraz gniazdka. 
Bieżąca woda oraz sanitariaty znajdują się w  budynku przy wagonach sypialnych. 
Zakwaterowanie w wagonach sypialnych możliwe jest od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach otwarcia Muzeum (maj-wrzesień od 10:00 do 18:00, październik - kwie-
cień: od 10:00 do 16:00).
ul. Towarowa 1, Jaworzyna Śląska, tel. 661 818 888, www.muzeumtechniki.pl

Pokoje noclegowe na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim 
Zachęcamy do skorzystania z oferty noclegów w renesansowym budynku bramnym 
Zamku Grodno. Do dyspozycji gości są dwa pokoje dwuosobowe i jeden pokój czte-
roosobowy w standardzie apartamentu z przyległym salonem wypoczynkowym. Poko-
je znajdują się w zabytkowym budynku pochodzącym z 1570 roku. Osobna łazienka, 
WiFi, monitorowany parking, śniadanie w cenie. 
Wzgórze Zamkowe, Zagórze Śląskie, tel. 74 845 33 20, www.karczma.zamekgrodno.pl

Hotel*** Maria Antonina w Zagórzu Śląskim 
Nasz ośrodek znajduje się w malowniczo położonej miejscowości - Zagórzu Śląskim. 
W hotelu znajduje się około 300 miejsc noclegowych o  standardzie trzygwiazdko-
wym. Pokoje posiadają widok na jezioro lub na pobliski las. W cenie noclegu możli-
wość korzystania z hotelowego SPA. Dzieci mogą spędzić czas na małpim gaju.
ul. Spacerowa 6, 58-321 Zagórze Śląskie, tel. 506 695 111,
www.hotelmariaantonina.pl

Hotel***Jedlinka, Hostel i Apartamenty przy Pałacu Jedlinka 
w Jedlinie-Zdroju
Oferta noclegowa Pałacu Jedlinka obejmuje 3 obiekty noclegowe - Hotel *** (25 pokoi 
2 osobowych), Hostel (58 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4 i 5 osobowych), Apar-
tamenty - (8 apartamentów rodzinnych 4 osobowych z aneksem kuchennym). Obiekty 
te są ulokowane w przepięknej leśnej scenerii, na terenie historycznego Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego Pałacu Jedlinka, na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Sowich, w oko-
licy Wałbrzycha i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Znajduje się tu także własny Browar. 
ul. Zamkowa 2-8, 58-330 Jedlina-Zdrój, tel. 74 849 32 00, www.hoteljedlinka.pl

Willa Kwiaty Polskie w Jedlinie-Zdroju
Willa Kwiaty Polskie to połączenie atmosfery Belle Epoque z  komfortem nowocze-
sności. Kameralne, przyjazne oraz niebanalnie urządzone wnętrza, pozwalają w ciszy 
pooddychać czystym powietrzem i  oderwać się od codzienności. W  samym sercu 
uzdrowiska Jedlina-Zdrój, oferuje noclegi w pokojach kwiatowych gdzie można bez-
piecznie spędzać wolny czas i odkrywać tajemnice regionu zarówno latem jak i zimą. 
ul. Sienkiewicza 5, 58-330 Jedlina-Zdrój, tel. 667 020 682, www.jedlina-zdroj.net

Hostel - Pokoje noclegowe w Mieroszowie 
Zapraszamy do korzystania z obiektu, który oferuje 28 miejsc noclegowych w poko-
jach 1, 2 i 3-osobowych. Przy obiekcie parking, zaplecze sportowe – boisko trawiaste 
oraz boisko Orlik. Obiekt położony ok 400 m od centrum miasta. 
ul. Sportowa 4, 58-350 Mieroszów, tel. 662 203 457, www.mck.pl/pokoje-goscinne

Dom wypoczynkowy Sport Centrum w Nowej Rudzie 
Obiekt czynny całodobowo dla 260 osób. Wszystkie pokoje studio 2 i 3-osobowe, 
z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV LCD z kanałami HD i dostęp do Internetu po-
przez łączę Wi-Fi. W obiekcie trzy sale konferencyjne ze sprzętem multimedialnym 
oraz zaplecze na organizację spotkań. Obiekt wyposażony w pralnię. Przy obiekcie 
parking dla autokarów i samochodów osobowych. 
ul. Kłodzka 18, 57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 64 81/ 64 33, 
www.centrum.ng.pl/oferta/baza-noclegowa

Dom Gościnny Opata w Krzeszowie 
To wyjątkowy obiekt noclegowy mieszczący się na terenie zabytkowego kompleksu 
Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Obiekt wzniesiony w 1734 r. według projek-
tu J. Jentscha zachwyca swoim wnętrzem. Do dyspozycji gości udostępnionych jest 
kilka apartamentów oraz kuchnia. W pobliżu znajduje się również restauracja „Stara 
Wozownia” w której zamówić można zarówno śniadania, jak i obiady.
Plac Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów, opactwo.eu, tel. 75 742 32 79, 
e-mail: biuro@opactwo.eu

Rezydencja BOHEMA
Rezydencja Bohema usytuowana jest w  Szczawnie-Zdroju – najważniejszym 
uzdrowisku Sudetów już od czasów Hochbergów. W  zabytkowym obiekcie wy-
budowanym w  1841 roku wg projektu ówczesnej sławy architektury, jakim był 
Joseph Friedrich Raabe, dziś można zarówno pięknie śnić, jak i  smacznie zjeść 
w oparciu o regionalne, zdrowe składniki i rytm natury. Do dyspozycji Gości jest  
9 nowoczesnych, komfortowych 2-osobowych apartamentów, w których pośród 
ciszy i bogactwa roślinności Parku Zdrojowego można wypocząć i  się zrelakso-
wać. W  restauracji serwowane są śniadania a’la carte, dania z  menu głównego 
oraz sezonowego, a także drinki z coctail menu. 
ul. Tadeusza Kościuszki 21, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 794 568 000,
e-mail: rezydencja@restauracja-bohema.pl

Pokoje gościnne Andrzejówka 
Pokoje gościnne Andrzejówka zapraszają do cichej i spokojnej okolicy w Szczaw-
nie-Zdroju. Każdy z pokoi posiada osobne wejście, kuchnię, łazienkę, tv, wi-fi 
(opcjonalnie balkon). Do dyspozycji gości jest duży zaciszny ogród wypoczynko-
wo-rekreacyjny z zadaszonym, grillem, oraz duży monitorowany bezpłatny parking 
(również dla camperów). Obiekt przyjazny zwierzętom. 
Szczawno-Zdrój ul. Kolejowa 27a oraz ul. Wita Stwosza 5/1, 
tel. kontaktowy (24\7): 603 892 700, www.noclegi-szczawno.pl

Corso NO. 7 APARTMENT w Szczawnie-Zdroju
Apartament położony jest w samym sercu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój tuż przy 
Parku Zdrojowym i na samym deptaku. Wyjątkowe klasyczne wnętrze wyposażo-
ne zostało we wszystko co jest potrzebne na krótszy i dłuższy pobyt, który spełni 
oczekiwania każdego Gościa, co potwierdza ocena 9,7 wg. serwisu booking.com 
za co jesteśmy serdecznie wdzięczni naszym zawsze mile widzianym Gościom. 
W apartamencie dostępne jest darmowe WiFi, Netflix oraz PlayNowTV.
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. 883 311 358

Rynek NO. 3 APARTMENT w Wałbrzychu
zaprasza do w pełni wyposażonego loftowego apartamentu w Rynku Wałbrzy-
cha – miasta do odkrycia. Apartament składa się z przestronnego salonu, ci-
chej sypialni, kuchni oraz łazienki, zapewniających wysoki standard dla Gości.  
Rynek NO. 3 APARTMENT w Wałbrzychu to jeden z najwyżej ocenianych obiek-
tów w Wałbrzychu wg. serwisu booking.com, 9,4 pkt za co jesteśmy serdecznie 
wdzięczni naszym zawsze mile widzianym Gościom. W apartamencie dostępne 
jest darmowe WiFi, Netflix oraz PlayNowTV. 
Rynek 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 883 311 358

Podzamcze NO. 1 APARTMENT Wałbrzych
zaprasza do komfortowego, nowoczesnego apartamentu położonego w bezpo-
średniej okolicy Zamku Książ. Wyposażenie obejmuje wszystko co jest potrzebne 
na krótszy i dłuższy pobyt, który spełni oczekiwania każdego Gościa, co potwier-
dza ocena 9,5 wg. serwisu booking.com za co jesteśmy serdecznie wdzięczni na-
szym zawsze mile widzianym Gościom. W apartamencie dostępne jest darmowe 
WiFi, Netflix oraz PlayNowTV. 
ul. Palisadowa 31, 58-316 Wałbrzych, Polska, tel. 883 311 358

Schronisko Andrzejówka
W Schronisku PTTK Andrzejówka na gości czeka 10 pokoi, 2 i 4-osobowych. 
Obiekt dysponuje łącznie 35 miejscami noclegowymi. W każdym z pokoi znajdują 
łóżka (pojedyncze oraz piętrowe), szafa na okrycie wierzchnie, stolik i krzesła. 
W pokojach 2 osobowych, dodatkowo umywalka. Na korytarzu do dyspozycji wspól-
na lodówka oraz czajnik elektryczny. Na terenie obiektu znajdują się dwie wspólne 
łazienki oraz dwie toalety. Za schroniskiem na polanie można rozbić namiot. 
Rybnica Leśna 27, 58-350 Mieroszów, tel. 535 696 655, 
www.andrzejowka.eu/noclegi

Apartament Exclusive Głuszyca
Apartament jest położony w malowniczej okolicy w miejscowości Głuszyca oferuje 
2 sypialnie z salonem, łazienką i kuchnią z drobiazgowym wyposażeniem, pościel 
i ręczniki zapewnione. Apartament Exclusive Głuszyca oferuje również wypożyczenie 
rowerów elektrycznych w specjalnej cenie dla gości apartamentu. W okresie zimo-
wym lokalizacja apartamentu umożliwia również korzystanie ze sportów zimowych. 
ul. Sienkiewicza 79/2 58-340 Głuszyca Polska, tel. 888 873 402 

Chata pod lasem - apartament dla 9 osób
Po wyczerpującej wycieczce znajdziesz u nas ciszę, spokój i domową atmosferę. 
Do dyspozycji gości mamy salon w którym popijając winko obejrzysz ciekawy film 
na 32 calach plazmy. Ze swoją bliską osobą zrelaksujesz się w blasku płomieni 
dochodzących z piecyka, a z grupą znajomych zagrasz partyjkę w American Dart. 
Zawsze i o każdej porze możesz odebrać pocztę, sprawdzić pogodę i poczytać 
newsy korzystając z naszej strefy Free WIFI. Śniadanie, obiad i kolacja tylko wspa-
niale smakuje jeśli przyrządzisz ją sam korzystając z aneksu kuchennego. Aneks 
kuchenny zawiera kuchenkę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik bez prze-
wodowy, małą chłodziarkę,sztućce, talerze, garnki, patelnię itd. Oferujemy 3 pokoje 
gościnne (2, 3 i 4-osobowy) z wspólną jednoczącą i przytulną łazienką. Maksymal-
nie przyjmiemy 9 osób. Apartament jest do dyspozycji przez cały rok.
Rzeczka 26, 58-320 Walim, tel. 536 068 772, www.chatapodlasem.pl
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