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Waligóra Run Cross, Uphill
Rogowiec, Bieg Gwarków,
Pó³maraton Górski Jedlina - Zdrój,
Bieg na Wielk¹ Sowê czy UpHill Gór
Sowich to jedne z wielu
ogólnopolskich imprez biegowych.
Nowoœciami s¹ maratony
piesze odbywaj¹ce siê zarówno
w edycjach letnich jak i zimowych.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê
równie¿ wspinaczka ska³kowa.
O zawodach rowerowych
g³oœno nie tylko na Dolnym Œl¹sku.
Organizatorzy
imprez MTB s¹
zdobywcami wielu krajowych
nagród, a nasze trasy przyci¹gaj¹
mi³oœników wra¿eñ z ca³ego œwiata.
Równie widowiskowe s¹ rajdy
samochodowe oraz Off-roadowe.
Niecodzienn¹ atrakcj¹ s¹ zawody
drezynowe w Jugowicach.

Nowe oznakowanie Tras
Active zachêca amatorów wycieczek
pieszych, rowerowych oraz marszów
Nordic Walking do wypraw w Góry
Sowie.
Do dyspozycji mieszkañców
uruchomione zosta³y równie¿
wypo¿yczalnie rowerów elektrycznych dla osób na co dzieñ mniej
aktywnych. Piêkne górskie widoki
mo¿na podziwiaæ równie¿ z platform
i wie¿ widokowych.
Atrakcje dla najm³odszych
oraz rozrywkê dla rodzin mog¹
zapewniæ Parki Aktywnoœci (parki
linowe, wie¿a wspinaczkowa, tor
saneczkowy oraz pontonowy,
hulajnogi i deskorolki górskie) oraz
liczne akweny wodne, otwarte
baseny, zalewy, stawy, jak równie¿
nowo powsta³y basen kryty. Kolejn¹
atrakcj¹ bêdzie Centrum Bioedukacji
przy Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu
Œl¹skim.

Góry Sowie sprzyjaj¹ równie¿
turystyce zimowej. W lokalnej ofercie
znajdziemy liczne stoki narciarskie,
trasy narciarstwa biegowego,
zimowe maratony piesze, lodospady
przygotowane do wspinaczki
i bardzo dobre warunki na skituring.
Dla najm³odszych - Park Œniegowy
i zjazdy na pontonach.
Sowiogórska magia to nie tylko góry
– to ludzie i klimat, który tworz¹, to
równie¿ tradycje i dba³oœæ o lokalny
produkt. W kalendarzu imprez
mo¿na tym samym znaleŸæ festiwale
kulinarne, jak równie¿ du¿e imprezy
kulturowe takie jak:
Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru
pod Kalenic¹, Festiwal Góry
Literatury czy Letni Festiwal
Gitarowy.

Podziemne Miasto Osówka

Pa³ac barokowy w Pieszycach

Zamek Grodno w Zagórzu Œl¹skim

Pa³ac Jedlinka

Mucho³apka w Ludwikowicach K³odzkich

Sztolnie Walimskie

Wie¿a na Kalenicy
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Wie¿a widokowa na Wielkiej Sowie

Wie¿a widokowa w G³uszycy

Wie¿a widokowa na Borowej
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PrzyjedŸ w Góry Sowie

to malowniczy obszar pe³en

– pomys³ na weekend

atrakcji turystycznych,
zabytków oraz terenów
sprzyjaj¹cych rodzinnemu

• G³uszyca • Jedlina-Zdrój
• Nowa Ruda • Pieszyce • Walim

wypoczynkowi, jak równie¿
wszelkim aktywnoœciom
fizycznym.
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Do zobaczenia
o ka¿dej porze roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materia³ opracowany przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach poddzia³ania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji” PROW 2014-2020.

