
Stary Gierałtów

Działki budowalne - letniskowe, pod zabudowę jednorodzinną



Zachęcamy do zakupu atrakcyjnych działek budowlanych o powierzchniach od 2000      
do 3120 m2 przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Do każdej działki przynależy 
ogród uprawowy o powierzchniach od 700 do 1050 m2. Spójne, przemyślane osiedle 
zlokalizowane na południowym zboczu z widokiem na Sudety to potencjał zarówno 
inwestycyjny, jak i miejsce na budowę własnego domu.

Nieruchomości zlokalizowane są w Starym Gierałtowie. Jest to wieś łańcuchowa                  
o długości około 4,3 km, położona jest we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, przy rzece 
Biała Lądecka. To piękna i malownicza okolica znajdująca się w dolinie Białej Lądeckiej, 
tuż przy Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, pomiędzy Górami Złotymi a Bialskimi,           
na wysokości około 525-570 m n.p.m. Do granicy Polsko-Czeskiej jest tylko 1 km.
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Cennik:

Działka w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu oraz rzeki

Mozliwość aktywnego
spędzania czasu przez cały rok

Znakomita baza wypadowa
do licznych atrakcji turystycznych
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Czarna Góra Resort

11 km / 13 min

119 km / 2,1 h

Wrocław

Stronie Śląskie

5,1 km / 8 min

1,5 km
Odległość od granicy:

otwórz
na mapie

Czarna Góra Resort, 15 min Puszcza Śnieżnej Białki, 2,3 h

Lokalizacja pełna atrakcji

Jaskinia Radochowska, 24 min

Wapiennik Łaskawy Kamień, 12 minJaskinia Niedźwiedzia, 15 min

Wodospad Wilczki, 42 min

Śnieżnik, 3,3 h min

Twierdza Kłodzko, 42 min

Ruiny Zamku Karpień, 16 min

Stacja Narciarska, 14 min

Zamek Jánský Vrch, 37 min

Twierdza Srebrna Góra, 1,8 h min

Minieuroland, 40 min

Park Narodowy
Gór Stolowych, 48 min

Polanica-Zdrój
uzdrowisko, 46 min

Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 3,3 h min

Ścieżka w Obłokach, 58 min

Kopalnia Złota, 37 min

Jezioro Otmuchowskie, 51 min
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Ta cicha i urokliwa okolica, idealna jest dla osób                    
szukających cichego miejsca dla siebie i swojej rodziny,       
a przy okazji pozwalające na aktywnie spędzany czas.      
To doskonałe miejsce startowe dla rozmaitych wycieczek 
licznymi szlakami poprzez tereny leśne lub do wielu 
różnorodnych atrakcji sportowo-turystycznych, dostęp-
nych na wyciągnięcie ręki.

Dzięki nim mieszkańcy Starego Gierałtowa przez cały 
rok mogą w różnorodny sposób zaspokajać swoje 
potrzeby spędzania wolnego czasu - samemu, z przyja-
ciółmi, czy rodzinnego. 

Snieżnicki Park Krajobrazowy to 28 800 ha bogactwa 
natury i niezliczone możliwości obcowania z nią.                
Szukających spokoju park zaprasza na zbieranie              
grzybów, delektowania się odgłosami licznych ptaków 
lub do łowienia pstrągów w Białej Lądeckiej.

Atrakcje, przygoda, zabawa – przez cały rok



Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie

Twierdza
Srebrna Góra

Śnieżnik

Zámek Cerná Voda

Czarna Góra Wodospad Wilczki
w Międzygórzu

Przełęcz
Puchaczówka

Atrakcje, przygoda, zabawa – przez cały rok

A co z sympatykami pieszych wycieczek? Również oni mają 
wiele kilometrów powodów do zadowolenia. Przez teren 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego przebiega około 368 
km szlaków turystycznych i dydaktyczno-przyrodniczych. 
Prowadzą one przez piękne tereny leśne, a czasem skali-
ste. Dzięki nim można dotrzeć do wielu niezwykłych 
miejsc, w których można podziwia piękno przyrody lub 
delektować się niesamowitymi krajobrazami. 

Planując takie wycieczki warto uwzględnić takie miejsca 
jak: Śnieżnik Kłodzki, Czarna Góra, Jaskinia Niedźwiedzia, 
arboretum, Przełęcz Puchaczówka, Międzygórze, Trojak, 
Kowadło, Czernica, Mały Śnieżnik, jak również piękne 
miejsca skaliste takie jak Trzy Siostry, Skała Iglica, Skała 
Marianny, Pasterskie skały, Skały Malwa, Białe Skały, 
Błedna Skały, Filary skalne, Skalny Wąwóz i Orla Skała itd.

Bogatą ofertę dla siebie znajdą również poszukiwacze 
przygód i odkrywcy tajemnic i pasjonaci historii. W okolicy 
znajdują się liczne Zamki, ruiny, kopalnie, czy jaskinie, m.in.: 
Jaskinia Niedźwiedzia, Jaskinia Radochowska, Podziemne 
trasy turystyczne, Kopalnia uranu, Kopalnia złota,  Twier-
dza Kłodzko, Twierdza Srebrna Góra, Zamek na Skale w 
Trzebiaszowicach, Riuny Zamku Karpień,  Zamek Szczer-
ba, Zamek Międzylesie, Zámek Cerná Voda, Zamek Jánský 
Vrch i wiele innych.



Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie

Twierdza
Srebrna Góra

Śnieżnik

Czarna Góra

Przełęcz
Puchaczówka

W zdrowym ciele, zdrowy Duch

Aktywność sportowa jest potrzebna i zdrowa – to wiedzą 
wszyscy. Również w tym wymiarze oferta okolic Starego 
Gierałtowa jest bogata i pozwala na czynną aktywność 
sportową niezależnie od pory roku.

Warto więc zapoznać się chociażby z ofertą Strońskiego 
Parku Aktywności oferującego  różnego rodzaju sposoby 
aktywnego spędzania czasu – sale sportowe, zalew wodny, 
basem, skorzystać z Parku wodnego Kudowie zdrój lub 
krytej pływalni w Kłodzku.

Zima natomiast jest zdominowana przez amatorów białego 
szaleństwa. Dla nich dostępnych jest 18 000 m malowni-
czych tras biegowych. Natomiast sympatycy desek mają do 
dyspozycji  Kompleks "Czarna Góra", kompleks Kamienica 
"Bielice", Nowy Gierałtów, Nowa Morawa, Lądek Zdrój, 
Międzygórze, Jodłów.

Czarna Góra

Masyw Śnieżnika



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania

www.extradom.pl/projekt-domu-malutki-2-BSA2218?gclid=EAIaIQobChMIlryPkJeN6QIVGJ3VCh2IzwzqEAQYAiABEgJn8PD_BwE

Projekt domu Malutki 2
o powierzchni użytkowej 90 m2



www.extradom.pl/projekt-domu-weranda-dr-s-BSA2229?gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXpy7KxkAY8WNuyBbH41fZRF-Z7Xx8-7asPIJaduRtCY59ni4yROjvAaAheaEALw_wcB

Projekt domu Weranda dr-s
o powierzchni użytkowej 111,382

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



www.extradom.pl/projekt-domu-weranda-dr-s-BSA2229?gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXpy7KxkAY8WNuyBbH41fZRF-Z7Xx8-7asPIJaduRtCY59ni4yROjvAaAheaEALw_wcB

Projekt domu Weranda 3
o powierzchni użytkowej 106,312

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



www.extradom.pl/projekt-domu-chatka-2-WAH1221?gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXp-rZkLW0WSnkBvxWSuVXqx0BJYpkcdIxuTe2H4Bym7G5ptGWZUJHkaAoJZEALw_wcB

Projekt domu Chatka 2
o powierzchni użytkowej 64,78 m2

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



www.extradom.pl/projekt-domu-gl-848-ricardo-xi-BBA1869?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAhN9b0XIsCy0-9JSC1y7jGJGQuFhYZz3JNUC5G-RWMqzz0ae_2sDDRoCGnEQAvD_BwE

Projekt domu Ricardo XI
o powierzchni użytkowej 72,9 m2

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



www.extradom.pl/projekt-domu-z-pomyslem-1-WAW1101

Projekt domu Z pomysłem 1
o powierzchni użytkowej 106,8 m2

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



www.extradom.pl/projekt-domu-pogodny-BSA2203?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAh9EtHfBgTWSZImUO8KNkX3wG3BTzVKB2N9sTxi21WiCqnv-qbD-2xoCwkUQAvD_BwE

Projekt domu Pogodny
o powierzchni użytkowej 137,62 m2

Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej Extradom:

Rekomendowane rozwiązania



Zachęcamy również do wyboru budowy domów z bali. Wybór odpowiedniego 
rozwiązania pozwoli otrzymać funkcjonalny, ekologiczny i przyjazny człowiekowi 
dom, który posłuży wielu pokoleniom. Wybierając naturalne surowce, wybieramy 
zdrowie, a tym samym dłuższe życie. Funkcjonalne i energooszczędne domy z bali 
cechuje świetny współczynnik termoizolacyjności, są więc to domy energo-
oszczędne. Mimo tego, że grubość ścian zewnętrznych jest mała, naturalne 
drewno jest świetnym izolatorem (zarówno akustycznym, jak i cieplnym). To zaś 
gwarantuje efekt przyjemnego chłodu latem, ale również zatrzymywanie ciepła 
zimą, co pozwala na uzyskanie wyjątkowego mikroklimatu wnętrza. Dzięki temu 
powietrze w domu z bali jest niezależnie od pory roku odpowiednio wentylowane    
i zdrowsze, co pozwala ich mieszkańcom na statystycznie dłuższe życie. 

Poniżej rekomendujemy producentów tego typu rozwiązań:

www.extradom.pl/projekty-domow-z-bali

www.kanadyjskiedomy.pl

www.proeko.com

www.loghouse.com.pl

www.naturalloghomes.eu

Rekomendowane rozwiązania - domy z bali
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