Czas wolny
Dzierżoniów położony jest na Przedgórzu Sudeckim w
bezpośredniej bliskości Gór Sowich, co sprzyja turystyce
górskiej (pieszej i rowerowej) oraz uprawianiu sportów
zimowych - narciarstwa biegowego i zjazdowego.
Góry Sowie to także jedne z najbardziej tajemniczych pasm górskich w Polsce. Jedną
z atrakcji Gór Sowich są tajemnicze budowle, korytarze i sztolnie tzw. „Projektu
Riese” pozostawione pod ziemią przez hitlerowców (Sztolnie Walimskie, Kompleks
Osówka czy Włodarz). Do dziś nie do końca znane jest ich przeznaczenie.
Na terenie miasta znajduje się duża liczba zabytkowych obiektów, które można
poznać pokonując Dzierżoniowski Trakt Smoka. Jest to miejska trasa turystycznospacerowa obejmująca najciekawsze zabytki i obiekty turystyczne Dzierżoniowa
m.in.: Ratusz i wieżę widokową, Kamienicę Kellnera w Rynku, Kaplicę Sadebecków i
Sukiennice, Kościół pw. św. Jerzego, Młyn Hilberta, Dom Kata, Synagogę, Mury
obronne, Wieżę ciśnień, Kino „Zbyszek”, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
W mieście powstała także trasa turystyczna TRAKT DIORY, będącą zarazem ścieżką
edukacyjną ukazująca dziedzictwo Diory. Rozmieszczone w staromiejskim centrum
Dzierżoniowa mosiężne radioodbiorniki (w skali 1: 1) „opowiadają” o historii
przemysłu radiofonicznego i jego wpływie na rozwój miasta.
W mieście rocznie organizowanych jest:
Ponad 50 wydarzeń rekreacyjno - sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, tenis
ziemny, BMX, kryterium kolarskie, gala boksu zawodowego, festiwal balonów,
biegi, jujitsu, zawody pływackie, festyny)
35 spektakli
30 koncertów
11 imprez cyklicznych (m.in. Poezja na murach, Miodobranie, Dni Miasta,
Mikołaj w Rynku)
300 seansów kinowych

Baza sportowo - rekreacyjna:
Obiekty sportowe:
Boiska wielofunkcyjne: treningowe w naturalną nawierzchnią, hala OSIR,
piłkarskie, 8 boisk wielofunkcyjnych, siatkarskie
Sale sportowe: taekwondo, karate kyokushin, zapasy, brazylijskie JU JITSU,
MMA, Sumo, Gym bokserski
Baseny: kryty i odkryty
Korty tenisowe: 7 odkrytych kortów, 2 korty zawodowe, sala ćwiczeń tenisa
stołowego
Siłownie
Ścianka wspinaczkowa,
Tor BMX
Miejsca rekreacji:
Aleja Bajkowych Gwiazd (place zabaw, wodny plac zabaw, miasteczko ruchu
drogowego, trampoliny, tyrolka)
Place zabaw
Siłownie plenerowe
Ścieżki rowerowe
Obiekty kulturalne:
Kino
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
Biblioteki

Baza noclegowa:
Na terenie gminy znajdują się 4 hotele, które łącznie oferują 146 miejsc
noclegowych.
VERSANT DOM SPA – hotel **** (20 miejsc noclegowych)
DELTA IN - hotel *** (53 miejsca noclegowe)
VILLA BERGERA – hotel ** (13 miejsc noclegowych)
OSiR – hotel * (60 miejsc noclegowych)
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