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Ekocentrum Parku Narodowego Gór
Stołowych jest czynne
w następujących godzinach:
- od stycznia do kwietnia - od 9:00 do 16:00,
- od maja do września - od 9:00 do 17:00,
- od października do listopada - od 9:00 do 16:00,
- grudzień - od 9:00 do 15:00.

Ekspozycję zwiedzać można
od wtorku do niedzieli.

Jak dojechać?
Ekocentrum PNGS
ul. Słoneczna 31a
57-350 Kudowa-Zdrój
GPS: 50° 26' 13? N 16° 15' 9? E
tel. 74 865 49 29, 74 865 49 27
ekocentrum.pngs.com.pl
Uwaga! Ze względu na małą liczbę miejsc
parkingowych zalecamy pozostawienie
pojazdu w centrum Kudowy-Zdroju
i dojście pieszo do Ekocentrum PNGS
(około 700 m z centrum miasta).

Wstępy co 1,5 godziny
(o godz. 9:00, 10:30, 12:00, 13:30
dodatkowo od maja do września - o godz. 15:00).

Ekocentrum PNGS jest nieczynne
w następujących dniach:
- Wielkanoc,
- II dzień Wielkanocy,
- Boże Ciało,
- Święto Wniebowzięcia NMP,
- Święto Niepodległości,
- Święto Wszystkich Świętych,
- Wigilia Bożego Narodzenia,
- Boże Narodzenie,
- II dzień Bożego Narodzenia,
- Sylwester.

Zapraszamy!

Co to jest
Ekocentrum?
Ekocentrum jest ośrodkiem
edukacyjno-wystawienniczym Parku
Narodowego Gór Stołowych, gdzie
możecie lepiej poznać walory
przyrodnicze i kulturowe Gór
Stołowych.
W Ekocentrum prezentujemy
nowoczesną, multimedialną
i interaktywną ekspozycję, która
zainteresuje zarówno młodszych jak
i starszych.
Aby zwiedzić Ekocentrum wystarczy
na stronie ekocentrum.pngs.com.pl
zarezerwować wizytę w wybranym
dniu i godzinie.
Wstęp bezpłatny!

Co i gdzie?
Toalety
i szatnia

SALA
KINOWA

parter

W sali kinowej prezentujemy
film o historii udostępnienia
Gór Stołowych.
Recepcja

SALA
ROŚLIN

Sala roślin to miejsce, w którym
poznasz gatunki roślin i grzybów
występujących w Górach Stołowych.
Dowiesz się także co to jest
lichenometria i dendrochronologia...
Sala geo przeniesie Cię w czasie.
Zobaczysz tu na własne oczy jak przed
milionami lat wyglądało miejsce,
w którym dziś znajdują się Góry
Stołowe i dlaczego nazywamy
je krainą zrodzoną z morza.

Toalety

SALA
ZWIERZĄT

I piętro

Jakie widoki rozpościerają się dzisiaj
z różnych miejsc w Górach Stołowych
zobaczysz na stanowisku Panorama.

PANORAMA

SALA
GEO

Sala zwierząt to nieco tajemnicze
miejsce, w którym poznasz sekrety
jakie skrywają zwierzęta żyjące na
obszarze Parku Narodowego Gór
Stołowych.
Zapraszamy do wspólnej przygody!

