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OOpolski szlak Zamki i Pałace skupia aż dziewiętnaście obiektów 
wpisanych w mapę atrakcji turystycznych Opolszczyzny. Nie jest 
to szlak konkurencyjności, a raczej wzajemnych oddziaływań 
oraz napędzania ruchu turystycznego w województwie. Są na 
tym szlaku  miejsca, które charakteryzują się zróżnicowaną ofer-
tą usługową i stały się partnerami w codziennej działalności. 

Turysta podróżując od obiektu do obiektu zasmakuje w kuchni 
regionalnej, odwiedzi zabytki, zwiedzi oraz zapozna się z dzie-
dzictwem kulturowym, skorzysta z noclegu – wszystko po to,  
aby w naszym regionie spędzić jak najwięcej czasu i wrócić tu szu-
kając nowości. A nowości i powiewu świeżości w województwie 
opolskim jest coraz więcej, właśnie dzięki wspólnemu działaniu  
i poszerzaniu oferty turystycznej z sezonu na sezon. 
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Z

ZAMEK 
BOŻEJÓW 

Z
amek Bożejów ukryty w Borach Stobrawskich jest zam-
kiem myśliwskim z wyjątkowo ciekawą historią. Wybu-
dowany został w 1801 roku przez niemiecką arystokra-
cję. Przed II wojną światową właściciele organizowali tu 

polowania dla arystokracji pruskiej, w których brał udział między 
innymi Arcyksiążę Franciszek Ferdynand. W 1911 roku posia-
dłość została gruntownie przebudowana pod okiem znanego 
wrocławskiego architekta Richarda Mohr.

W latach 2014 – 2018 zamek wyremontowano zachowując ory-
ginalny myśliwski styl.

Obecnie działa tu hotel oraz restauracja, specjalizująca się  
w kuchni myśliwskiej i regionalnej, mogąca pomieścić 150 osób. 
Miejsce to zapewnia wypoczynek z dala od zgiełku świata,  
w otoczeniu pięknej i nieskalanej przyrody. Zamek oferuje liczne 
atrakcje dla całej rodziny: jest tu stadnina koni, mini-zoo, park  
linowy, plac zabaw. Można wypożyczyć rowery, przejechać się 
bryczką po okolicznych lasach, spędzić wieczór przy ognisku lub 
w kameralnej strefie SPA. Organizowane są tutaj spotkania in-
tegracyjne dla firm oraz przyjęcia okolicznościowe: od urodzin  
i chrzcin po komunie i wesela.

Godziny otwarcia restauracji: 
poniedziałek – czwartek  14.00 - 20.00
piątek – sobota 14.00 - 22.00
niedziela 12.00 - 20.00

Kontakt z nami:
Recepcja 
tel. +48 667 920 604 (całodobowo)
Bożejów 6
46-030 Radomierowice
https://www.bozejow.pl/



MMuzeum Piastów Śląskich w Brzegu mieści się w re-
nesansowym zamku z reliktami gotyckimi.
Zbudowany został przez architektów włoskich  
w latach 1530-1580.

Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce. 
Obiekt składa się z trzech budynków z krużgankami okalający-
mi dziedziniec zamkowy. Przykładem europejskiej rzeźby rene-
sansowej jest wystrój fasady bramnej z galerią portretowo-ge-
nealogiczną – 24 popiersi władców polskich i książąt śląskich  
z dynastii Piastowskiej.

W renesansowych wnętrzach zamkowych zachowały się sale  
w skrzydle wschodnim, które nakryte są zwierciadlanymi skle-
pieniami z lunetami i bogatymi dekoracjami stiukowymi.

W dawnym gabinecie książęcym zachowało się renesansowe 
malowidło ścienne z 1584 r. przedstawiające w formie drzewa 
genealogicznego popiersiowe wizerunki księcia Jerzego II, jego 
żony Barbary oraz ich potomstwa – córek i synów z żonami.

W sali sądowej w latach 1560-65 umieszczono obszerne na-
pisy informujące o datach urodzin księcia, księżnej i ich dzieci. 
Znajdują się tam również fragmenty sentencji biblijnych i cytaty  

ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH
BRZEG

Godziny otwarcia / informacje: 
od wtorku do niedzieli godz. 10.00 - 17.00

Kontakt z nami:
Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1, 49-300 BRZEG
tel. +48 77 416 32 57, fax +48 77 416 4210
sekretariat@zamek.brzeg.pl
www.zamek.brzeg.pl

z pism starożytnych filozofów, mówiące o sprawowaniu władzy  
i wymierzaniu sprawiedliwości.

Muzeum Piastów Śląskich, jako jedyna instytucja w Polsce zaj-
muje się problematyką Piastów Śląskich oraz tradycjami pia-
stowskimi, a także przeszłością historyczno-artystyczną Ziemi 
Brzeskiej.

W muzeum podziwiać można malarstwo śląskie od od XV do 
XVIII w., XIV-wieczny łuk myśliwski, sarkofagi książąt legnicko-
-brzeskich  oraz zabytki z zakresu genealogii, numizmatyki, sfra-
gistyki, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz 
archiwalia, starodruki i inne pamiątki o wartości dokumentacyj-
no-historycznej, związane z tematyką piastowską.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, oferując lekcje mu-
zealne, odczyty oraz bogaty wachlarz koncertów. 

W 2018r, w jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu został objęty 
szczególną ochroną jaką jest nadanie statusu Pomnika Historii.



WW 
samym sercu województwa opolskiego, wśród 
nizinnych, rolniczo-leśnych - rozległych i tury-
stycznie urokliwych - podopolskich terenów leży 
Dąbrowa, miejscowość której początki sięgają 

przełomu XIII i  XIV wieku. Właśnie w tym miejscu przecinają 
się najważniejsze szlaki komunikacyjne regionu, dając podstawy  
do twierdzenia, że jest ona „oknem na świat” położonej ok. 15 ki-
lometrów na wschód centralnej jednostki administracyjnej. 

Przejeżdżając pośród typowej, wiejskiej zabudowy, na szczycie 
wzgórza, wznoszącego się na wysokość 184 m n.p.m., dotrze-
my pod bramę wjazdową posiadłości magnackiej. Jej właściciele 
przez wieki oddziaływali na rozwój ekonomiczny i duchowość 
poddanych tej części Polski, a także wpływali na relacje na dwo-
rach europejskich. Swoje losy związały z Dąbrową rody: von 
Mettich-Tschetschau, von Prittwitzów, von Larischów, von Zie-
gler-Klipphausenów, czy książąt von Hatzfeldów i potentatów 
europejskich książąt von Hochbergów, wzmacniając znaczenie 
miejscowości w ich życiu i działalności gospodarczej. 

Wkraczając w podwoje obecnej neorenesansowej, cztero-
skrzydłowej rezydencji z dziedzińcem, otoczonej wspaniałym 

22-hektarowym parkiem, mamy szansę prześledzić kilka epok 
przeobrażeń architektonicznych. Jej dzisiejszy kształt zawdzię-
czamy von Hochbergom – ówczesnym właścicielom Książa  
i Pszczyny. Goszcząc w Dąbrowie będziecie mieli Państwo 
okazję wsłuchać się w „głos odległych czasów”, wyraźnie tu-
taj uwidoczniony. Informacji na temat zamku udzielą Państwu 
członkowie Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie 
Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY”. 

ZAMEK 
W DĄBROWIE

Godziny otwarcia / informacje: 
Zwiedzanie zamku z przewodnikiem od kwietnia do września,  
w każdy pierwszy weekend miesiąca od 12.00 - 15.00.  
Park zamkowy: ogólnodostępny dla zwiedzających;
Zwiedzanie dla grup zorganizowanych po uprzednim  
umówieniu terminu.

Kontakt z nami:
Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury  
w Gminie Dąbrowa 
„DĄBROWSKIE SKARBY”
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
www.dabrowskieskarby.pl
https://www.facebook.com/dabrowskieskarby/



G

ZAMEK 
GŁOGÓWEK

G
łogówek jest jednym z tych małych miast na mapie 
Polski, gdzie historia odznaczyła swoje wyjątkowe 
świadectwo w zabytkach architektury, malarstwie  
i rzeźbie. Najważniejszy zabytek Głogówka to bez 

wątpienia zamek Oppersdorffów, zaliczany do najwspanial-
szych rezydencji doby renesansu i wczesnego baroku na Śląsku. 

Obecnie zamek jest stale remontowany i zwiedzanie jego wnętrz 
jest niemożliwe. Dla turystów otwarty jest park wokół zamku, 
który ma charakter dwutarasowy. Zgodnie z panującą modą  
w XIX wieku został przekształcony w park krajobrazowy. 
Jego głównymi elementami pozostały: staw ukształtowany  
w sposób naturalny, z zatokami i wyspami, obszerna polana 
oraz drzewostan, wzdłuż którego wytyczono nieskomplikowa-
ny układ dróg umożliwiający powstanie „promenady” widoko-
wej.

Wejście na teren zamkowego dziedzińca i przedzamcza jest 
obecnie niemożliwe z powodu trwającego remontu.

Park otwarty jest stale dla zwiedzających, wyposażono go w ta-
blice informacyjne opowiadające historię tego miejsca. 

Wszystkich informacji na temat zamku, historii miasta oraz usług 
przewodnickich udziela Muzeum Regionalne w Głogówku. In-
stytucja odpowiedzialna jest także za organizację Śląskiego Fe-
stiwalu im. Ludwiga van Beethovena – największego festiwalu 
muzyki klasycznej na Śląsku.

Kontakt z nami:
Muzeum Regionalne w Głogówku 
ul. Słowackiego 1, 48-250 Głogówek 
tel: +48 774 373 500
muzeum.glogowek@gmail.com
aleksander.dc@gmail.com
www.muzeum.glogowek.pl 
www.silesianbeethovenfestival.com
https://www.facebook.com/MuzeumGlogowek



JJAKUBUS, to miejsce gdzie natura łączy się z nowoczesno-
ścią, gdzie otaczająca przyroda inspiruje do aktywnego 
wypoczynku, który może  konkurować tylko z wyśmienitą 
kuchnią. 

Pałac mieści się w odrestaurowanym neoklasycystycznym dwo-
rze z 1882 roku. Unikalny charakter zabytkowego obiektu połą-
czyliśmy z luksusowym i nowoczesnym wnętrzem apartamen-
tów i sal konferencyjnych. Integralną częścią hotelu jest park, 
rozległe tereny zielone oraz 3 stawy wraz z plażą. Na terenie 
obiektu mieści się Klub Jeździecki Osadkowski wraz ze Szkółką 
Jeździecką. JAKUBUS jest organizatorem najważniejszych ran-
gą  zawodów jeździeckich.

Na terenie obiektu znajduje się Restauracja Hotelu Jakubus, 
gdzie każdy z Gości odnajdzie wiele dań kuchni regionalnych, 
serwowanych w zgodzie z ideą slow food.

JAKUBUS

Godziny otwarcia / informacje: 
Godziny otwarcia:
Hotel jest czynny całodobowo
Restauracja: 
poniedziałek – sobota: 14:00 – 21:00
niedziela: 12:00 – 20:00

Kontakt z nami:
JAKUBUS 
Jakubowice 36 
46-113 Wilków
tel. +48 77 419 56 53 
jakubus@jakubus.pl 
www.jakubus.pl



ZZamek w Mosznej należy do największej atrakcji tu-
rystycznej województwa opolskiego. Słynie w kraju  
i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za 
sprawą bajkowej architektury. W obiekcie funkcjonu-

je restauracja, kawiarnia i hotel. Dla zwiedzających dostępne 
są sale reprezentacyjne, można też podziwiać widok na okolice  
z wież zamkowych, a latem spacerować pośród azalii i rododen-
dronów licznie wzbogacających park.

W zamku organizowane są konferencje, imprezy rodzinne oraz 
zabawy taneczne (andrzejki, sylwester, karnawał). Dzieci i mło-
dzież mogą skorzystać z pobytów wakacyjnych i Zielonych 
Szkół.

ZAMEK
MOSZNA

Godziny otwarcia / informacje: 
Hotel jest czynny całodobowo.
Pozostałe usługi są dostępne w różnych godzinach:
Restauracja - 12.00 - 22.00
Kawiarnia - 10.00 - 18.00 (w dni wolne do 19.00)
Wejście na park - 6.00 - 22.00
Zwiedzanie zamku - 9.00 - 17.00

Kontakt z nami:
Moszna Zamek Sp. z o. o.
Moszna, ul. Zamkowa 1
47-370 Zielina
tel.: +48 77 552 07 77
tel. kom. +48 530 357 094
www.mosznazamek.pl
biuro@mosznazamek.pl
https://www.facebook.com/zamekmoszna
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ZAMEK KSIĄŻĘCY 
NIEMODLIN 1313

H
istoria Zamku w Niemodlinie sięga czasów prehisto-
rycznych co potwierdzają znaleziska archeologiczne. 
Od I do III w. n.e przebiegał tędy Bursztynowy Szlak 
wiodący od Bałtyku do starożytnego Rzymu. Niemo-

dliński Zamek często gościł koronowane i cesarskie głowy. Zwa-
biony tajemniczym pięknem zamku Jan Jakub Kolski nakręcił tu 
pełen magii film Jasminum. W 1313 roku Bolesław, syn księcia 
opolskiego Bolka I, wzniósł kamienny zamek w miejscu wcze-
śniejszego drewnianego umocnienia. Wokół drewnianej for-
tyfikacji, na szlaku handlowym wiodącym ze Śląska na Morawy 
powstała osada Niemodlin (Falkenberg). Do 1532 roku zamek 
pozostawał własnością śląskich książąt piastowskich, niemo-
dlińskich i opolskich. Kolejnymi właścicielami były niemieckie 
rody arystokratyczne: Hohenzollern, Logau, Puckler, Promnitz  
i Praschma. W XVI i XVII wieku zamek został przebudowany na 
renesansową rezydencję z prostokątnym dziedzińcem otoczo-
nym arkadami, a w  XVIII wieku został odnowiony w stylu baro-
kowym. W tym okresie do budynków zamkowych dodano dwa 
nowe skrzydła, kaplicę oraz cztery narożne baszty. 

Nad dawną fosą przerzucono kamienny most ozdobiony rzeź-
bami. Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie był hrabia 
Fryderyk Leopold von Praschma, który opuścił jego mury w po-
śpiechu, w przeddzień wkroczenia do miasta wojsk radzieckich. 
Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego Urzę-
du Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez 
10 lat stał opuszczony i niszczał. Od 2016 zamkiem zarządza 
FUNDACJA NA RZECZ ZAMKU KSIĄŻĘCEGO NIEMODLIN 
1313, dzięki której obiekt przechodzi właśnie gruntowną re-
nowację. W 2017 Zamek został zwycięzcą sondy TOP 5 Zamki  
i Pałace na narodowym portalu turystycznym polska.travel.

W książęcych piwnicach udostępniona jest dla zwiedzających 
Wystawa Ikon - „Spotkanie Światów” - jedyna tego typu kolekcja 
w regionie.

Zabytkowa sceneria zamku i ogrodu jest miejscem ślubów tema-
tycznych, licznych koncertów, wydarzeń artystycznych, pikników 
rodzinnych, a najmłodszych przyciąga urokliwe stado danieli.

Godziny otwarcia / informacje: 
Zwiedzanie Zamku:
XI do III: wtorek - niedziela 10.00 - 16.00
IV do X: wtorek - niedziela 10.00 - 18.00

Kontakt z nami:
Fundacja na rzecz Zamku Książęcego 
Niemodlin 1313
Rynek 55, 49-100 Niemodlin
www.niemodlinzamek.pl
tel. +48 608 090 840, +48 536 800 250
rezerwacje@niemodlinzamek.pl   https://zameknawesele.pl/



PAŁAC 
BISKUPÓW WROCŁAWSKICH - 
MUZEUM POWIATOWE W NYSIE

BBarokowa rezydencja miejska biskupów wrocławskich. 
Inicjatorem wzniesienia pałacu był w XVII w. biskup Ka-
rol Habsburg, arcyksiążę austriacki. Budowę ukończono 
ok. 1729 roku staraniem biskupa Franciszka Ludwika 

von Neuburg. Pałac wzniesiono jako dwupiętrową budowlę na 
rzucie nieregularnego czworoboku z dziedzińcem wewnętrz-
nym, na którego ścianach podziwiać można trzy polichromie 
zawierające zegary słoneczne z początku XVIII wieku. W 1945 
r. pałac uległ zniszczeniu, został następnie odrestaurowany na 
potrzeby muzealne. We wnętrzu gmachu z dawnego wystroju 
zachowały się bogato zdobione kominki. 

Od 1984 r. budynek jest siedzibą Muzeum Powiatowego w Ny-
sie, jednego z najstarszych muzeów na Śląsku (od 1897 r.). Obec-
ną ekspozycję tworzą ocalałe z pożogi wojennej muzealia, znacz-
nie wzbogacone o zabytki zgromadzone w latach powojennych. 
Ekspozycja stała prezentuje m.in. zabytki pradziejowe i średnio-
wieczne związane z ziemią nyską, galerię malarstwa i rzemiosła 
artystycznego XVI-XIX w., a także wystawę „Procesy czarownic 
na pograniczu nysko-jesenickim”.

Ponadto muzeum organizuje wystawy czasowe, koncerty, wy-
kłady, lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Oferuje również 
wynajem sal na spotkania, konferencje, szkolenia, sesje fotogra-
ficzne.

Godziny otwarcia / informacje: 
Muzeum zaprasza codziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w godz. 9.00 - 16.00
soboty, niedziele - 10.00 - 15.00
środy - od czerwca do września 
w godz. 9.00 - 17.30
środy wstęp bezpłatny

Kontakt z nami:
Muzeum Powiatowe w Nysie, 
48-300 Nysa, ul. Bpa Jarosława 11
tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10, 
www.muzeum.nysa.pl



TTo pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku Piastow-
skim, zlokalizowanym na odrzańskiej wyspie Pasiece,  
w części zwanej Ostrówkiem. Należy do najstarszych  
w kraju zabytków architektury obronnej. 

Jest symbolem Opola oraz województwa opolskiego. 

W latach 2013 – 2014 dokonano gruntownej renowacji obiektu, 
największej od lat 30-tych XX wieku. Celem prac był nie tylko re-
mont, ale także adaptacja do celów turystycznych. 

Dziś Wieża Piastowska to nowoczesne muzeum multimedialne. 
Zwiedzanie trwa około 40 minut wraz z opieką przewodnika.

Ze względu na duże zainteresowanie, dla Państwa komfortu za-
lecamy wcześniejsze rezerwacje telefoniczne. 

WIEŻA PIASTOWSKA 
W OPOLU 

Godziny otwarcia / informacje: 
poniedziałek – piątek. 9.00 - 17.00
sobota – niedziela 11.00 - 16.00

Kontakt z nami:
Opole, ul. Piastowska 14
Operator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
tel. +48 77 441 50 20
www.mosir.opole.pl/obiekty/wieza-piastowska/ 
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ZAMEK GÓRNY 
W OPOLU

ŚŚredniowieczne Opole miało jeden zamek. Stał on we 
wschodniej części miasta w obrębie murów obronnych, 
nieopodal Bramy Gosławickiej. Z uwagi na położenie 
przyjęto nazywać go Zamkiem Górnym. 

Dzieje Zamku Górnego stanowią dużą zagadkę dla badaczy,  
to najbardziej tajemnicza budowla Opola. Nieliczne dokumen-
ty poświadczają jego istnienie. Przyjmuje się, że budowa Zam-
ku Górnego nastąpiła w latach 1382 – 1387, za czasów księcia 
Władysława II Opolczyka, który na scenie politycznej ówczesnej 
Europy uchodził za ważnego polityka. Książę był fundatorem 
klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, w 1382 
roku, któremu to klasztorowi przekazał obraz Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem. 

Zwiedzanie Zamku odbywa się z przewodnikiem, trwa około  
40 minut. 

Godziny otwarcia / informacje: 
poniedziałek – piątek. 9.00 - 17.00
sobota – niedziela 11.00 - 16.00

Kontakt z nami:
ul. Księcia Władysława II Opolczyka
46-020 Opole 
Tel.  609 648 509
E-mail: zamekgorny@mosir.opole.pl
http://www.zamekgorny.opole.pl/



DDawny zamek biskupów wrocławskich położony na 
malowniczym Przedgórzu Sudeckim na granitowym 
wzgórzu 225 m n.p.m. Zamek gotycko – renesansowy  
od niemalże tysiąca lat górujący nad miastem Otmu-

chów i okolicą. Do czasów obecnych zachowała się jedynie po-
łowa założenia na planie zamkniętej od północy podkowy.

Zamek w Otmuchowie zapewnia dobre warunki wypoczynku 
i przez swoje położenie oferuje niezapomniane widoki, które 
można podziwiać ze wzgórza zamkowego oraz z wieży zamko-
wej.

Obiekt, owiany mnóstwem legend, kryje w swych wnętrzach 
unikatowe „końskie schody”, salę kominkową z ukrytym tajnym 
przejściem, czy też stropy kasetonowe oraz stropy belkowe zdo-
bione XVII w. polichromią wykonaną z naturalnych barwników. 
Wartymi zobaczenia są także cela głodowa oraz cela z zapadnią.

Zamek w Otmuchowie nie jest do końca odkrytym i zbadanym 
obiektem, co wzmacnia tylko aurę tajemniczości tego miejsca. 
Spragnieni odkrywania tajemnic na pewno znajdą tutaj coś dla 
siebie.

Kontakt z nami:
Dom Kultury Zamek w Otmuchowie
ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów
tel./fax: +48 77 431 51 48
tel. kom. +48 602 711 173
recepcja@zamek.otmuchow.pl
www.zamek.otmuchow.pl

Obecnie na zamku działa Dom Kultury Zamek, który oferuje sze-
roki zakres usług wypoczynkowo – turystycznych i szkoleniowo 
– konferencyjnych. W przyzamkowej restauracji można smacz-
nie zjeść. Natomiast w ogrodzie na wzgórzu zamkowym, założo-
nym w XIX w. przez słynnego podróżnika i geografa Aleksandra 
von Humboldta, można do dnia dzisiejszego podziwiać okazy 
m.in. perukowca, miłorzębu oraz lipy kanadyjskiej.

ZAMEK
OTMUCHÓW



Godziny otwarcia / informacje: 
Recepcja czynne całą dobę
Restauracja pon-pt 13-22, sob-nd 12-22
Spa: 15:00-22:00

Kontakt z nami:
Pałac Pawłowice
Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski 
tel/fax - 34 341 14 66 lub 513 770 661
info@palacpawlowice.pl
www.palacpawlowice.pl

OOdrestaurowany Pałac z 1864 roku kuszący elegancki-
mi wnętrzami i klimatem luksusu, zajmuje się organi-
zacją i obsługą różnorodnych imprez: od kameralnych 
spotkań, posiedzeń, negocjacji biznesowych, szkoleń, 

bankietów, aż po duże przedsięwzięcia promocyjno - handlowe, 
konferencje, bale oraz imprezy plenerowe. 

Pałac Pawłowice posiada ponad 100 miejsc noclegowych w kom-
fortowo urządzonych pokojach. Strefa SPA, w tym: kącik saun, 
basen, jacuzzi, grota solna oraz solarium – jest miejscem relaksu 
i wypoczynku. Dla urozmaicenia pobytu, oddajemy do dyspozycji 
Naszym gościom również winiarnię oraz izbę regionalną. 

W budynku pałacu znajdują się ponadto trzy sale konferencyjno- 
bankietowe: sala balowa, kominkowa oraz bilardowa. Wszystkie 
sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz 
bezprzewodowy internet.
Sala balowa o powierzchni 160 m2 – elegancki, klasyczny wy-
strój sali podkreśli prestiżowy charakter spotkań, bankietów oraz 
wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. 
Sala kominkowa o powierzchni 75 m2 – pięknie wykończona sala 
konferencyjno-bankietowa to idealne miejsce do organizacji za-
równo szkoleń jak i oficjalnych bankietów i przyjęć.  
Sala bilardowa o powierzchni 35 m2 – przystosowana do spotkań, 
przyjęć w gronie do 30 osób. 

PAŁAC 
PAWŁOWICE

Znajdująca się przy Pałacu restauracja, która pomieści nawet do 
200 osób, swymi wysmakowanymi daniami zadowoli podniebie-
nie każdego z Naszych gości.   

Dla potrzeb organizacji imprez outdoorowych przygotowaliśmy 
kompleks plenerowy,  w którym jesteśmy w stanie zorganizować 
imprezy firmowe, integracyjne dla grup nawet do 500 osób.  

Aby uatrakcyjnić Państwa pobyt, przygotowaliśmy bogatą ofertę 
imprez tematycznych oraz eventów, dostosowanych do indywi-
dualnych życzeń Klienta.

Budynek dawnej, dworskiej stodoły, pełniącej rolę spichlerza,   
z konstrukcją sochową dachu, zaadaptowano na Kaplicę pod we-
zwaniem Jana Pawła II. Ciekawostką jest umiejscowienie wejścia 
do Kaplicy na 51 równoleżniku północnym.

W 2015 roku przy Pałacu została założona winnica na południo-
wym wzgórzu Pawłowickiej Góry (249,5 m n.p.m.). Aktualnie na 
powierzchni 1,2 ha uprawiane jest 4500 winorośli odmian Sola-
ris, Johanniter, Siegerrebe, Cabernet Cortis, Rondo oraz Regent. 
Pierwsze butelki wina do sprzedaży trafiły w sierpniu 2018.



P

PAŁAC  
W PIOTROWICACH NYSKICH

P
onad 700 lat historii kryje się w murach pałacu w Pio-
trowicach Nyskich - pierwsze o nim wzmianki pochodzą  
z 1305 roku. 

Przekraczając jego próg, wchodząc na otoczony podcie-
niami dziedziniec, czuje się zapach historii. Rodzina Partonów, 
polsko-angielskie małżeństwo, podjęło się trudu ocalenia pała-
cu. We wnętrzach, mimo upływu lat, panuje nadal średniowiecz-
ny klimat. 

Pokoje dla gości znajdują się na parterze, pierwszym piętrze  
i w wieży, a z ich okien roztacza się widok na park. Nie są to 
ciasne hotelowe pokoje, a przestronne apartamenty z kuchnią, 
łazienką i sypialnią. W ich wnętrzach eksponuje się zabytkowe 
detale  ścienne, podłogowe czy sufitowe. Na piętrze znajduje się 
zabytkowa sala balowa, której sufit pokrywają kilkusetletnie po-
lichromie z około 1620 r. oraz freski z 1590 r.  Pałac otoczony 
jest pięknym parkiem i zabudowaniami gospodarczymi z połowy 
XIX wieku. Obiekt jest w stanie remontu, a pełna renowacja zaj-
mie zapewne jeszcze wiele lat.

Dzisiaj metr po metrze pałac wraca do czasów swojej świetności.

W tym, co już udało się ocalić, widać ogromne serce Właścicieli 
i to urzeka w tym miejscu najbardziej. Pałac jest miejscem wyda-
rzeń kulturalnych, spotkań muzycznych, plenerów artystycznych 
a także urokliwym miejscem na śluby czy imprezy okolicznościo-
we. 

Godziny otwarcia / informacje: 
Zwierzęta akceptowane są za dodatkową opłatą
Nie ma restauracji, ale na miejscu skorzystać można  
z pełnego wyżywienia po wcześniejszej rezerwacji
Na zewnątrz znajduje się wyznaczone miejsce  
na ognisko lub grilla

Kontakt z nami:
Pałac w Piotrowicach Nyskich
Anna i Jim Parton
Piotrowice Nyskie 54/1
48-385 Otmuchów
Telefon: (+48) 77 435 69 08
info@piotrowicenyskie.pl
http://www.piotrowicenyskie.pl



WWieża Woka jest jedyną pozostałością po średnio-
wiecznym zamku, który od 1255 r. wznosił mar-
szałek Królestwa Czeskiego Wok z Rosenberga. 
Najstarsza wieża tego typu w Polsce, zbudowa-

na jest w całości z kamieni, pełniła funkcję miejsca ostatecznej 
obrony. U stóp zamku powstało w następnych latach miasto 
Nova civitas / Praudnik / Neustadt in Oberschlesien / Prudnik.

Warownię z trzech stron otaczał głęboki rów i wał z płotem 
faszynowym, a dziedziniec z czterech stron zamykał mur, czę-
ściowo wsparty na przyporach. Pożar miasta zniszczył zamek 
w 1806 r. Zrujnowany budynek rozebrano w 1844 r., a w jego 
miejscu wzniesiono stajnie garnizonowe, jednakże pozostawio-
no stojącą do dzisiaj na dziedzińcu wieżę.

WIEŻA WOKA 
W PRUDNIKU

Godziny otwarcia / informacje: 
Obiekt udostępnia Muzeum Ziemi Prudnickiej w sezonie  
od 1.05 – 30.09: 
od wtorku do piątku od 12:00 - 16:00
w soboty, niedziele i święta od 12:00 – 18:00

Kontakt z nami:
Wieża Woka, Plac Zamkowy w Prudniku
tel. 77 406 80 60
e-mail: biuro@muzeumprudnik.pl
http://www.muzeumprudnik.pl/

W 2009 r. Gmina Prudnik przeprowadziła jej gruntowną re-
nowację i odtąd pełni ona rolę punktu widokowego na miasto  
i Góry Opawskie. W dolnej części budowli znajduje się tzw. loch 
głodowy. Częściowo otynkowana budowla uwidacznia poszcze-
gólne fazy budowy. U wejścia na wieżę stoi odlana z brązu ma-
kieta zamku.



ZZamek w stylu renesansowo-klasycystycznym, Dom pod 
kogutem w stylu neogotyckim, piękny park w stylu angiel-
skim to miejsca, które warto odwiedzić.

Położony 25 kilometrów od Opola Zespół Zamkowo 
– Parkowy w Rogowie Opolskim, należący do Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Opolu, oferuje odpoczynek w zabytkowych 
pomieszczeniach.

W Zamku w Rogowie, w oparciu o zbiory własne Biblioteki, pre-
zentowana jest  wystawa dawnej książki. Zwiedzający mogą obej-
rzeć film poświęcony dziejom zamku i zgromadzonym w nim zbio-
rom zabytkowym. Dla pasjonatów historii Śląska i starej książki do 
nabycia są publikacje promujące  zamek i jego zbiory.

W zamku można wynająć, pamiętające bale organizowane niegdyś 
przez Haugwitzów,  sale konferencyjne oraz salę kominkową.

ZAMEK 
ROGÓW OPOLSKI

Godziny otwarcia / informacje: 
Zwiedzanie Zamku codziennie o pełnych godzinach 
od 10.00 - 16.00.

Kontakt z nami:
ul. Parkowa
47-312 Rogów Opolski
zamek.rogow@wbp.opole.pl 
telefon 77 467 21 08
fax 77 467-23-81

Zespół Zamkowo-Parkowy znajduje się w pobliżu zjazdu 241 („Dąb-
rówka”) z autostrady A4 (E40), w połowie drogi między Katowicami 
a Wrocławiem.

Do dyspozycji turystów lub uczestników konferencji jest baza 
hotelowa zlokalizowana w Zamku – 11 miejsc hotelowych  
i w Domu pod kogutem - 16 miejsc. Dla spragnionych najśwież-
szych wiadomości ze świata dostępny jest internet bezprzewo-
dowy.

Zamek i  Dom pod kogutem zlokalizowane są w pięknym parku 
założonym w stylu angielskim. Uwagę zwraca architektura par-
kowa, a do spacerów po alejkach zachęca szum starych drzew, 
wśród których dominują dąb, miłorząb japoński, tulipanowiec  
i platan. W parku można spotkać wiewiórki, zające i sarny, a także 
usłyszeć śpiew ptaków.: zięby, kosa, szpaka, dzięcioła, krętogło-
wa, wilgi, sójki, puszczyka, a w wierzbach nad starym korytem 
Odry – łozówki. W parku, na wzgórzu, znajduje się grobowiec 
rodziny von Haugwitz, przedwojennych właścicieli zamku. 



P

PAŁAC
SULISŁAW

P
ałac w Sulisławiu jest jednym z najbardziej unikatowych 
miejsc regionu oraz pierwszym pięciogwiazdkowym 
hotelem na Opolszczyźnie. Połączenie ekskluzywnych 
wnętrz i dobrodziejstw płynących z zabiegów ajurwe-

dyjskich, spa, jogi i odpowiedniej diety, zapewnia Gościom możli-
wość odprężenia i nabrania sił witalnych.

Sulisław od najdawniejszych czasów należał do Ziemi Grod-
kowskiej. Zaledwie dwadzieścia kilometrów stąd, w Oleśnicy 
Małej, swoją pierwszą i największą komandorię na Śląsku mieli 
templariusze. Już w średniowieczu w Sulisławiu założono ma-
jątek, którego właścicielami była rodzina Zedlitzów. Po nich 
tutejsze dobra często zmieniały panów, wśród których byli 
m. in. Buchtowie z Pruszyny. Z dokumentów wynika, że już  
w 1688 r. stał tu dwór z folwarkiem, młyn, a we wsi mieszkało 
dwudziestu chłopów, osiemnastu zagrodników oraz szesnastu 
chałupników.

Jednym z prominentnych właścicieli tego obiektu był cesarz 
król Prus Fryderyk Wilhelm III z dynastii Hohenzollernów.  
W 1888 roku właścicielem Sulisławia został Hans Karl Hrabia 
von Schaffgotsch, syn właścicieli pałacu w Kopicach, za jego cza-
sów przebudowano Pałac w stylu neogotyckim. 

Od 1909 roku pałac był dzierżawiony, a w 1919 roku został 
sprzedany hrabiemu von Franken-Sierstorpff. Po II wojnie świa-
towej pałac przejęła administracja państwowa. Często zmienia-
jący się zarządcy doprowadzili do licznych zniszczeń.

W 2006 roku pałac, folwark oraz park zakupiło Towarzystwo 
Inwestycyjne BTA, jego urok i potencjał wypatrzył Jerzy Bar- 
prezes BTA. Pałac został odrestaurowany i otwarty w 2012 roku. 
Obecnie zachwyca swoim urokiem. W Pałacu na licznych chęt-
nych oczekuje pięciogwiazdkowy hotel, spa oraz restauracja.

Godziny otwarcia / informacje: 
Zapraszamy codziennie od 9.00 - 21.00
tel: +48 77 439 02 40

Kontakt z nami:
Pałac Sulisław Hotel & SPA
Sulisław 24
49-200 Grodków
www.palacsulislaw.pl



PAŁAC 
TUŁOWICE

Godziny otwarcia / informacje: 
Park Pałacowy ogólnodostępny dla zwiedzających
Zwiedzanie Tułowic z przewodnikiem dla grup zorganizowanych
po uprzednim umówieniu terminu z operatorem zwiedzania  
Tułowickim Ośrodkiem Kultury
info/rezerwacje wycieczek od pon. do pt. 8:00-16:00

Kontakt z nami:
Tułowicki Ośrodek Kultury
ul. Porcelanowa 8
49-130 Tułowice
tel.: +48 77 460 06 72 

PPałac w Tułowicach to budowla powstała w 1824r. z roz-
budowy wcześniejszego zamku. Przebudową zamku  
w wystawny pałac zajął się Louis Praschma, spadkobier-
ca hrabiego Johanna Nepomuka I Praschmy i Marii Anny 

Zierotin, właścicieli majątków w Niemodlinie i Tułowicach. Spro-
wadził on z Mediolanu architekta, który aktualne domostwo po-
większył trzykrotnie. Niestety przebudowa zamku pochłonęła 
cały majątek Louisa i jego dobra wystawione zostały do licytacji. 
Kolejny właściciel hrabia Ernst von Frankenberg-Ludwigsdorf 
w 1879 zatrudnił wrocławskiego architekta Carla Lüdecke by 
przemienił on pałac w neorenesansową budowlę o kształcie li-
tery „U” gdzie główne wejście do pałacu prowadzi przez portyk  
i wysoką wieżę. Pałac otacza zabytkowy park, w jego skład wcho-
dzi np. 160-letni cyprysik błotny, do którego dostaniemy się z pa-
łacu przez ogromny taras z fontanną w centrum. W pobliżu znaj-
dują się dawne zabudowania przypałacowe: dawny młyn wodny, 
czworaki, stajnia, bażanciarnia, cmentarz dla psów. 

Pałac w Tułowicach wyróżnia się bogatym wystrojem architekto-
nicznym i do dnia dzisiejszego zachował swój kształt i charakter. 
Wszystko to dzięki leśnikom, którzy w swoich rękach budynek po-
siadają od 1946 roku, co prawda wnętrza zmieniły się przez lata 
za sprawą wyprzedania lub konfiskaty wystroju jak również przez 
liczne remonty. 

Aktualnie w jego wnętrzach działa internat Technikum Leśnego. 
Dumą placówki są zespoły sygnalistów myśliwskich, zdobywające 
liczne nagrody na konkursach i przeglądach muzyki myśliwskiej na 
poziomie regionalnym oraz ogólnopolskim.

Wstęp na teren Parku jest ogólnodostępny.



Z

PAŁAC
WIĘKSZYCE

Z 
lotu ptaka wygląda bajecznie, niczym miniatura filmo-
wego zameczku Disneya, ale kiedy stawiamy pierwsze  
kroki na schodach wiodących do starannie odrestauro-
wanych wnętrz neogotyckiego pałacu z 1871 roku, zy-

skuje jeszcze bardziej. Siedem ręcznie malowanych sal:  rodowa, 
błękitna, rubinowa, szmaragdowa, kryształowa, herbowa, liliowa 
z bogatą sztukaterią i stylowymi zabytkowymi  meblami  spra-
wiają że w każdej z nich choć bez książęcych tytułów, poczujemy 
się po królewsku. 

Rokrocznie pałac zdobywa też laury w konkursie  na najlepszą 
restaurację i nie bez przyczyny wybierają to miejsce miłośnicy 
dobrego smaku kuchni, architektury i sztuki. 

Od 2017 r. goście mogą korzystać z nowo odrestaurowanych sal  
na drugim piętrze, pełniących rolę przestrzeni konferencyjnych. 

Restauracja Pałac Większyce, perła architektury i ciekawe miej-
sce kulinarnych doznań, spotkań towarzyskich i wydarzeń kul-
turalno-rozrywkowych, każdego dnia czeka na Gości z tą samą 
ciekawością, co w dniu otwarcia.

Godziny otwarcia / informacje: 
poniedziałek - zamknięte 
wtorek - piątek od 13:00 do 21:00
sobota od 12:00 do 22:00
niedziela od 12:00 do 21:00

Kontakt z nami:
Restauracja Pałac Większyce
Większyce, ul. Kozielska 15
tel. +48 77 482 15 25 
tel. kom. +48 604 437 632
info@palacwiekszyce.pl 
www.palacwiekszyce.pl



PAŁAC  
W WYSOKIEJ

Godziny otwarcia / informacje: 
FB https://www.facebook.com/zamekwysoka  
lub na stronie internetowej www.palacwysoka.pl

Kontakt z nami:
tel.+48 512 034 566
Kontakt Klub Stajnia Pałac Wysoka 
tel.+48 573 292 507

PPałac w Wysokiej, razem z parkiem i folwarkiem to miejsce 
szczególne pod każdym względem. Pałac, jako dziedzic-
two rodu Skrbeńskich, został wybudowany w 1749 roku. 
Jego burzliwa historia zaowocowała licznymi zmianami 

właścicieli. Ostatnią przedwojenną właścicielką majątku stała się  
Helena von Eikstedt wnosząc majatek do rodziny von Bischof-
fshausen. Okres powojenny to powolny upadek obiektu, czas 
dewastacji i rozkradania jego wyposażenia. Los uśmiecha się do 
Wysokiej ponownie w 2008, kiedy obecny właściciel decyduje się 
uratować majątek przed ostatecznym zniszczeniem.

Dzisiaj Pałac stanowi własność prywatną. Dostęp do obiek-
tu możliwy jest podczas wydarzeń i eventów organizowanych  
w przestrzeni pałacowej. Fundacja Pałac Wysoka odpowiada za 
szereg wydarzeń kulturalnych w okolicy, a na co dzień na tere-
nie folwarku prężnie działa klub jeździecki Stajnia Pałac Wysoka. 
Pałac z parkiem i folwarkiem to doskonała  przestrzeń, w któ-
rej odbywają się przyjęcia okolicznościowe i ceremonie ślubne,  
a obiekt zostaje każdorazowo oddany do wyłącznej dyspozycji Par 
Młodych i gości.

Ciekawostką jest fakt, że miejsce to, jako jedyny obiekt świecki, 
posiada wnętrza wykończone przez Franciszka Sebastiniego. 
Malowidła i polichromie, tego znanego morawskiego malarza, 
zdobią po dziś dzień paradną klatkę schodową Pałacu. Odwiedza-
jący Wysoką mogą także cieszyć się spacerem po pięknym parku 
z folwarkiem, a z dalszych części posiadłości podziwiać  nieodległe 
szczyty gór Opawskich.
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