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Jk ej atmkji pńżno 
'Ukać 

$] i|l|}ch (zęś...h
nds.ego kil]u' dob'e !e Więc !1alo' żc povr'stal
novry sz|a( Do n. Pi]łicóW i OlrodóW, Ta czqść

Do]]reqo s|ą5ka, !'r'tześnie] fnana ]€dyn]e (orle5erom,
odzytkLrje diwny b ask i turynyczny charaktet ubie!.
]ac se o !łp|sane na ]i5tę śW atow'.qo df]edfi.tlva
UNESIO W Do]]rle znajduF slę 29 pa]acóW cfęść

t,.*'"',,.",-' itt'

sońsk.h ref}denc]ach n.!]]ack ch f..h!!]'::
ct!'v€rn !vlę||f' Na]Więk9e \\'rażei ! 'i
Gd.ńska 'ypo5ażona W mcblc isprzęty f r]

Huślai:]cWkcIun.I
Vuielkich, tmfimy do palacu ra/ Wotinovr e
n ]rh budo[t]. była niegdyś rezy.i €|l.]ir LL
a|dfk ej, .ó kró a Pfus Fryderyka Wi]hE]:.:
]u7ty]to k kaset mc1ńr ' l r  dz €h n.5ooŁoir:
h storja 5 ęga XV| weku' Pataci .n jak..]  ]
fy,kal sWÓ] bask' byltez p erwvym d..
gośc] .bek|ern sf|a(u Do]ny P.]l.lcó"./
szybko Zy5(ir| 5].Wę kUhL a]nego.Pr ia i]
bo odbywa]ą się tam czne $ryltaf.r'y to..:
m.sze 1ł pob i lkch Karp| (a
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z n ch odre5ti]Urofi/.no otlto|fono /|lch hote€.
Pod|óZ po

dworjth l rozydcndach na]lcpic] rcZpocząć W ]€ e
ni € jGórze' lo jed|o z naipi . .kn € jpołożonyth mian
lv Po]sce śW€tn.r b.7il Wypado!'l. do o( kry,'1ran a
L]rokó!v.ałc]Kot|lny'Tarn n! Gorze Krzyżowe], W ]e(
nym parku'  l tojpałac PaU]num Wzo|o lany na 5ak

h!!ep6trfebmio uazdnościmy Francuzcm ieN,l zanłkńtv nad
Loafą, ho sałmi nranry nie gorsze" \łlJystarczy odr,.rliecizić
lezącą u stóp Karltonoszy Kot!iłłę JeIemiogÓrsikq,
gdzie na obszarze.l00 km,wzl,losi się ic|ł 29!

nria] bu|z WE h storlę'
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Blonnik
ananasem

. daws(iego Parlu t(rajobrazoweoo rnajduie
się ekik|Uzywny DęboWry Pałac - obreń dó
srępny ]edvn e dl. oośCiJlote|ow.h
w srRoNĘ KARKÓNoszY Woi;nóW Lomn|
ca i Karpnl|i są wrzytowlą Rildaw Jónowi.
C||cl]''udaj?c się natom.5t W st|one Karlono
s4 łalimy do slaniszowd z p.rlrern W stvit]
dh.g]e|,}im i XV||| wi€tznym zam|iem' Wje.
dfle nĘd ilaśJ rDwerowa i śp.c€rowd' Lto|d
ndIu/r/trnral5l dotrĘ aż do n.jslynniel5z€qo Iar
Konosktego turodu - Karpdcra Teraz trwata
pr.ce W BU|oWcU szczycęcym się partleii
o powerzchnr 120 ha. N.prawde bedzre co
oq]adać' Dolina P.lacóW i ogrodóW z;praszaI


