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TO CO NAJLEPSZE

str. 7

Oferty „To co najlepsze” zawierają propozycje najlepszych
i najciekawszych atrakcji regionu, ujętych w ramach pakietów
oferowanych przez biura podróży.

DLA RODZINY

str. 15

Oferty „Dla rodziny” są propozycjami uwzględniającymi różne
możliwości spędzenia wolnego czasu wraz z dziećmi w Opolskiem.
Jako jedyne nie są sprzedawane w pakietach przez biura podróży.
Żeby skorzystać z zawartych w nich propozycji, należy kontaktować
się bezpośrednio z oferentami i atrakcjami turystycznymi.

W GRUPIE RAŹNIEJ

str. 27

Oferty „W grupie raźniej” zostały przygotowane właśnie z myślą
o zorganizowanych grupach, zarówno szkolnych, jak i firmowych
czy towarzyskich.

WYCIECZKI TEMATYCZNE
PO OPOLSZCZYŹNIE

str. 45

Oferty „Wycieczki tematyczne po Opolszczyźnie”
są skierowane do grup odbiorców zainteresowanych konkretną
tematyką, od historii poprzez kulturę, religię, sztukę aż po hobby
i rzemiosło.
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2012 r.

DLA AKTYWNYCH

str. 77

Oferty „Dla aktywnych” zostały przygotowane z myślą o osobach
odwiedzających nasz region, chcących przeżyć aktywną przygodę
z dużą dawką emocji i niezapomnianych wrażeń.

ISBN 978-83-63102-04-3

INFORMACJE O OBIEKTACH str. 85
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Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach to unikatowy
w skali kraju park etnograficzny, rozłożony na dziesięciu
hektarach. Przenosi turystę do epoki drewnianych chałup
z klepiskiem, kuźni z miechami, pasiek, młynów, do
epoki pieczenia domowego chleba i jadania z glinianych
garnków.
Opolskie to kraina zamków, pałaców, dworków. Jest
ich w tym regionie prawie 200: najwięcej w Polsce.
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu - tu przed wiekami
tętniło życie umysłowe i kulturalne Śląska. Zachowana
bogato rzeźbiona fasada budynku bramnego to
jeden z najlepszych przykładów renesansu w Europie
Środkowej. Jednym z ważniejszych grodów jest
Otmuchów - była kasztelania biskupów wrocławskich.

Przystanek Opolskie
Opolskie to swoista, niepowtarzalna w skali Polski... kraina serca. Fenomenem tego najmniejszego województwa jest
zgoda, w jakiej żyją obok siebie ludzie różniący się pochodzeniem przodków, wiarą, językiem, kultywowanymi tradycjami.
Zgoda buduje – te słowa nie są w naszym regionie pustym sloganem. Dobrze zarządzane, zadbane gminy są wręcz
synonimem Opolskiego i awangardą krajowego programu Odnowa Wsi, a miasta – dowodem, jak świadomie pielęgnowane
dziedzictwo kulturowe odwdzięcza się wyglądem odbudowanych kamienic, rynków, dworków zamienianych w najlepszej
klasy hotele i restauracje. Nasza regionalna kuchnia to bogactwo śląskiej tradycji wkomponowanej w smaki kresowych
dań: rarytasy! Opolskie to dla turysty pigułka, którą należy zażyć na weekend – najlepiej wraz z całą rodziną.
W przeszłości: ziemia pogranicza o burzliwych, ale jakże bogatych dziejach i zachowanej spuściźnie. Panowali tu
i tworzyli wspólny dorobek Piastowie, królowie czescy, austriaccy Habsburgowie, Prusacy, Niemcy; od 1945 roku Śląsk
Opolski należy do Polski. Nasze województwo, położone na historycznym, królewskim szlaku Via Regia, którędy podążali
monarchowie, kupcy, budowniczy, artyści oraz pielgrzymujący
drogą Jakubową do Compostelii, posiada ogromny potencjał
turystyczny, zarówno ten odziedziczony, jak i kreowany
współcześnie przez mieszkańców, którzy nie wyobrażają sobie
życia w innym niż Opolskie miejscu na mapie kraju.
Podstawowa oś komunikacyjna regionu to autostrada
A-4, będąca elementem panaeuropejskiego korytarza
transportowego Berlin-Kijów. Równolegle do A-4 przebiega
główna arteria wodna – Odra.

W murach renesansowego zamku Oppersdorffów w Głogówku podczas potopu szwedzkiego schronił się wraz z dworem
król Polski Jan Kazimierz. Kamień Śląski to siedziba „Sebastianeum Silesiacum” - sanatorium, specjalizującego się
w leczeniu wodą i ziołami, według zasad bawarskiego księdza Sebastiana Kneippa. Mieści się ono w starych stajniach,
w kompleksie pałacowo-parkowym sanktuarium św.
Jacka. Turystów i pielgrzymów sprowadza pod mury
odrestaurowanego pałacu niesłabnący kult urodzonych tu:
św. Jacka - założyciela klasztorów dominikańskich w Polsce,
bł. Czesława i bł. Bronisławy.
Kto pragnie ciszy i ukojenia, musi zawitać do Mosznej, gdzie
w sentymentalnym parku stoi pałac jak z disneyowskich
bajek,
pełniący
obecnie
funkcje
sanatoryjne.
W tym urokliwym pałacu już niedługo powstanie Regionalny
Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej, którego
świetnym uzupełnieniem jest znajdujący się tuż obok
najsłynniejszy ośrodek hodowli koni sportowych w Polsce.
Paczków nazywany jest „Polskim Carcassonne” ze względu na ocalały w całości średniowieczny pierścień murów z 19 basztami.
Nysa to „Śląski Rzym”. Była przez stulecia najbogatszym
po Wrocławiu miastem Śląska, stolicą Księstwa Nyskiego.
Obok Bazyliki Św. Jakuba i Św. Agnieszki, w murach
nigdy niedokończonej dzwonnicy mieści się skarbiec,
gromadzący unikatowe, odnalezione niedawno wyroby
miejscowych złotników. W Nysie odbyła się w roku 2007
beatyfikacja założycielki zakonu elżbietanek Marii Luizy
Merkert.

Stolicą regionu jest nadodrzańskie miasto Opole. Historycznogeograficzny charakter tejże stolicy najlepiej oddaje fontanna
„Opolska Ceres”, wzniesiona na placu Daszyńskiego. Bogini
płodności (Demeter) otoczona jest mitologicznymi bóstwami, symbolizującymi historyczne filary opolskiego przemysłu:
rolnictwo (Prozerpina), flisactwo i żeglugę (Neptun, Glaukos) oraz przemysł cementowy (Herkules). Okolice Opola to
kolebka europejskiego przemysłu cementowo-wapienniczego. Spadkobierczynią ponad 150-letniej tradycji jest „ODRA”,
najstarsza czynna cementownia w Polsce.
Górująca nad miastem charakterystyczna Wieża Piastowska i wizerunek opolskiego amfiteatru kojarzą się z 50-letnią
tradycją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
Opole to także arena Ogólnopolskich Konfrontacji
Teatralnych, to tutaj w kamienicy nr 4 rozpoczął w 1959
roku działalność światowej sławy „Teatr 13 Rzędów”
Jerzego Grotowskiego.
Nad rynkiem góruje renesansowy ratusz, zbudowany
na wzór florenckiego Palazzo Vecchio. Wieża
Piastowska na wyspie Pasieka to ślad po zamku
Opolskich Piastów. „Opolski Akropol”, położony
w najwyższym punkcie miasta, na wapiennym wzgórzu
to siedziba Uniwersytetu Opolskiego, z galerią śląskiej
rzeźby barokowej na zboczu, Kaplicą Św. Wojciecha
i pomnikami ikon polskiej piosenki, teatru, sztuki.
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Jedną z największych atrakcji Nysy są fortyfikacje
otaczające miasto. Doroczne „Dni Twierdzy Nysa”
przypominają mieszkańcom historyczne oblężenie
- na pamiątkę roku 1807. Nysę i okolice polecamy zwiedzić
pieszo, podążając oznakowanym przed paru laty szlakiem
św. Jakuba. To fragment odtwarzanej współcześnie prastarej
Camino de Santiago.
Miejscem szczególnym ma mapie Śląska Opolskiego
jest Góra Świętej Anny. Na wygasłym wulkanie znajduje
się najważniejsze górnośląskie sanktuarium, kalwaria
i monumentalny kamienny amfiteatr. Skarb świątyni, którą
opiekują się franciszkanie, to bezcenny, lipowy posążek
Świętej Anny Samotrzeciej z XV wieku, zawierający relikwie
świętej.
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Opolskie dziedzictwo to także Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich: aż w 18 kościołach znajdują się unikalne
gotyckie malowidła, stworzone przez nieznanego Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli i jego naśladowców. Trasa
wiedzie z Brzegu - z Kościoła Św. Mikołaja – m.in. przez Małujowice, Łukowice Brzeskie, Przylesie, Krzyżowice, Pogorzelę,
Strzelniki, Kruszynę.
Szlak drewnianego budownictwa sakralnego prowadzi przez 12 spośród 70 drewnianych świątyń Opolszczyzny. Kończy
się w położonym pod Olesnem, architektonicznie najciekawszym w Europie, kościele pielgrzymkowym św. Anny,
zbudowanym na planie róży. Kościół św. Anny jest zabytkiem klasy zerowej, a jego makieta, wraz z makietą wieży Eiffla
była prezentowana na światowej wystawie sztuki architektonicznej w Nowym Jorku.
Ziemia Kluczborsko-Oleska „płynie mlekiem i miodem”.
W rejonie, gdzie urodził się najsłynniejszy pszczelarz świata,
ksiądz Jan Dzierżon, ulokowało się najwięcej gospodarstw
agroturystycznych w regionie opolskim.
W Krasiejowie, w warstwach iłów, wydobywanych na
potrzeby przemysłu cementowego, badacze z Polskiej
Akademii Nauk odkryli cmentarzysko płazów i gadów z epoki
dinozaurów, w tym kompletny szkielet najstarszego na
świecie pradinozaura, którego nazwano Silesaurus Opolensis.
Żył przed około 230 milionami lat.
W tym miejscu zbudowano JuraPark, który stał się jednym
z najważniejszych filarów turystyki w regionie, a także
ośrodkiem badawczym o charakterze międzynarodowym.
Krasiejowski JuraPark to cel wycieczki rodzinnej i szkolnej. Oceanarium, kino emocji (Cinema 5D), multimedialna
podróż kapsułą czasu poprzez dzieje naszej planety zainteresują także studentów i naukowców, podobnie jak pawilon:
jedyne muzeum na świecie, które mieści się bezpośrednio nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym. W pobliżu
JuraParku przepływa rzeka Mała Panew, która ze względu
na niezwykle malownicze meandry, zwana jest „Opolską
Amazonką”. Na obszarze Doliny Małej Panwi wytyczono
i oznakowano 370 km ścieżek rowerowych, zbudowano
przystanie, gdzie organizowane są spływy kajakowe.
Trzy jeziora zaporowe Opolszczyzny – Turawskie, Nyskie
i Otmuchowskie to najbardziej popularne miejsca
wypoczynku i rekreacji w regionie. Osłonięta lasami
Turawa, sprzyjająca dobrym wiatrem żeglarzom, uchodzi
za jedno z najlepszych łowisk sandacza w Polsce.

To co najlepsze
Na południu województwa wyrastają Góry Opawskie
z najwyższym szczytem w okolicy - Kopą Biskupią
(890 m n.p.m.), skąd rozpościera się panorama na stronę
polską i czeską.

1. Opolskim szlakiem – najważniejsze atrakcje

To najcenniejszy krajobrazowo i przyrodniczo zakątek
województwa. Oferuje liczne szlaki piesze i rowerowe,
dobrą bazę hotelową i agroturystyczną, łowiska pstrągów,
nowoczesne
ośrodki
seminaryjno-konferencyjne,
rekreacyjne i rehabilitacyjne.

regionu ..................................................................................................8
2. Opolskie odkryć każdy może ...................................10
3. TOP Opolskie .............................................................................12

Partnerska współpraca z sąsiednimi gminami czeskiego pogranicza oraz brak szlabanów, oddzielających polskie i czeskie
wioski - to spowodowało, że okolice Głuchołaz, Jarnołtówka, Pokrzywnej stały się w ostatnich latach wyjątkowo
atrakcyjne dla miłośników górskich wędrówek, narciarstwa biegowego, a także od momentu otwarcia granic - „tutejszych”
knedliczków i dobrego piwa wypitego po szusowaniu na stoku w Zlatych Horach.
Opolskie, liczące ponad milion mieszkańców, nasza mała ojczyzna, położona na historycznym polsko-niemiecko-czeskim
pograniczu to kameralna, tradycyjna, ale jakże awangardowa i ciekawa cząstka Europy. Warto ją poznać bliżej!

6

To co najlepsze

DZIEŃ 2

To co najlepsze

NYSA. W Nysie nie można ominąć najważniejszych zabytków

m.in. Bazyliki pw. św. Jakuba i Agnieszki, która jest największym
obiektem sakralnym w mieście. Zwiedzanie zlokalizowanego
w gotyckiej dzwonnicy tutejszej bazyliki Skarbca św. Jakuba także
jest obowiązkowym punktem. Czas wolny można wykorzystać na
zwiedzenie Bastionu św. Jadwigi lub spacer po rynku. Nyska twierdza
pełniła często rolę więzienia i obozu jenieckiego. Przetrzymywany był
w niej m.in. wybitny polityk Rewolucji Francuskiej, jeden z twórców
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, markiz de La Fayette. Z kolei
w 1916 r. w czasie I Wojny Światowej więziony był tam Charles de
Gaulle, późniejszy prezydent Francji. Twierdza Nyska była swego
czasu jedną z najlepszych w całej Europie. Przekonały się o tym
właśnie wojska napoleońskie, które przez 114 dni oblegały Nysę.
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GŁUCHOŁAZY. Pobliskie Głuchołazy leżą już w Górach

Opawskich. Zwiedzamy tutaj arcyciekawy gotycki kościół parafialny
pw. św. Wawrzyńca z 1250 r., a następnie wędrujemy po Parku
Zdrojowym. Spacer po niewysokich, ale urokliwych Górach
Opawskich kończymy wizytą w smażalni pstrągów w Moszczance.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy nam możliwość samodzielnego
złowienia ryby, która zostanie nam podana na obiadokolację, po
której udamy się do hotelu w Pokrzywnej.
DZIEŃ 3

Opolskim szlakiem –
najważniejsze atrakcje regionu

3 DNI

Łambinowice – Paczków – Otmuchów – Nysa
– Głuchołazy – Moszczanka – Prudnik – Moszna – Opole

DZIEŃ 1
ŁAMBINOWICE. Z Opola wyjeżdżamy do Łambinowic,

gdzie zwiedzamy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Obóz
w Łambinowicach zaczął działać w czasie wojny prusko-francuskiej,
później funkcjonował podczas I Wojny Światowej. W trakcie II Wojny
Światowej, w pewnym okresie, był największym obozem jenieckim
w okupowanej Europie. Obejrzeć można tu nie tylko wystawę, ale
także cmentarze z różnych okresów jego funkcjonowania, na których
spoczywają jeńcy i ofiary różnych narodowości. W swoich zbiorach
muzeum ma ponad 8 tys. eksponatów, które wytworzyli jeńcy
podczas pobytu w niewoli.

PACZKÓW. Następnie przejazd do Paczkowa, gdzie możemy
podziwiać wyjątkowe w skali Polski Muzeum Gazownictwa.
W planie także: zwiedzanie ratusza, kościoła św. Jana Ewangelisty
oraz spacer wzdłuż obwarowań miejskich, które wzniesiono
wraz z fortyfikacjami ok. 1350 r. To właśnie dzięki tym świetnie
zachowanym obwarowaniom miejskim Paczków znany jest
w Europie jako „Polskie Carcassonne”.
OTMUCHÓW. W Otmuchowie oglądamy zamek, który był

rezydencją biskupów wrocławskich i książąt nyskich. Ciekawostką
jest studnia tatarska na dziedzińcu i „końskie schody” (szerokie,
lekko wznoszące się schody, które umożliwiały wnoszenie biskupa
w lektyce). Następnie zwiedzanie barokowego kościoła św.
Mikołaja, który zbudowano w latach 1691-93. W kościele są cztery
obrazy pędzla Michała Leopolda Willmanna, zwanego ze względu
na podobieństwo warsztatu „Śląskim Rembrandtem”, a także seria
38 fresków wykonanych przez Karola Dankwarta (twórca m.in. prac
w Kościele św. Anny w Krakowie czy na Jasnej Górze). Przejazd do
Głębinowa, gdzie przewidziano obiadokolację i nocleg.
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PRUDNIK. Trzeciego dnia podróży po Opolszczyźnie czeka na
nas wizyta w Prudniku i spacer po tamtejszym urokliwym rynku.
Następnie wejście na Wieżę Zamkową, zwaną Wieżą Woka, która jest
najstarszym zabytkiem Prudnika. Dziś jest na niej punkt widokowy,
z którego rozpościera się przepiękna panorama okolicy. Przejazd do
Prudnickiego Lasu i zwiedzanie klasztoru franciszkanów, w którym
w latach 1954-1955 więziono Prymasa Stefana Wyszyńskiego
jest kolejnym punktem programu. Kiedy Prymasa Tysiąclecia
przewieziono do Komańczy, klasztor przebudowano na sanatorium
dla dzieci z rodzin wojskowych. Obecnie znów pełni swoje funkcje
sakralne, jako sanktuarium św. Józefa i franciszkański klasztor.
MOSZNA. Następnie przejazd do Mosznej. Zwiedzanie pałacu

określanego mianem „Śląskiego Disneylandu”. Jeśli będziemy mieć
wolną chwilę, to możemy policzyć czy na dachu tego cuda jest
faktycznie 99 wież i wieżyczek, tak jak podają w przewodnikach.

OPOLE. Później powrót do Opola i przechadzka po rynku wzdłuż Alei

Gwiazd Polskiej Piosenki. Zwiedzanie Katedry Opolskiej, Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki i Amfiteatru Tysiąclecia, który po ostatniej
gruntownej przebudowie co rusz zbiera architektoniczne laury
w różnych konkursach. Na zakończenie wycieczki dla jej uczestników
przewidziano czas wolny w stolicy Opolszczyzny.
INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi
- ubezpieczenie: NW (10.000 zł)
- transport: przejazd autokarem
- termin: do uzgodnienia
INFORMACJE O OBIEKTACH
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie:
www.muzeumgazownictwa.pl
Punkt Informacyjno-Turystyczny w Nysie:
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
Zamek w Otmuchowie: www.zamek.otmuchow.pl
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Opolskie odkryć każdy może

na metodzie wodolecznictwa, rozpropagowanej w XIX w. przez
ks. Sebastiana Kneippa. Łączy doskonałe właściwości lecznicze
wody z odpowiednią ilością ruchu, właściwą dietą oraz
aromaterapią.
GÓRA ŚW. ANNY. Z Kamienia Śląskiego jest już blisko
na Górę św. Anny, gdzie warto zwiedzić Bazylikę św. Anny
Samotrzeciej, Kalwarię Annogórską, imponujący kamienny
amfiteatr mogący pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów,
Pomnik oraz Muzeum Czynu Powstańczego. Muzeum mieści się
w budynku starej szkoły, gdzie w czasie III Powstania Śląskiego
w 1921 r. mieścił się sztab powstańczy.

2 DNI

Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski – Góra Św. Anny – Opole

Dla spragnionych mocnych wrażeń mamy suchy tor saneczkowy
na zboczu annogórskiego wulkanu. Wszystko to zaś w niezwykle
klimatycznym otoczeniu przyrody Parku Krajobrazowego Góra
Św. Anny.
OPOLE. Po czasie wolnym przewidziano powrót do Opola

DZIEŃ 1
ROGÓW OPOLSKI. Zaczynamy rano w Opolu i ruszamy

do Rogowa Opolskiego. Tam zwiedzamy zamek nad dawnym
korytem Odry, należący dawniej do znanego i zasłużonego rodu
hrabiowskiego von Haugwitz, a także - zgodnie z legendą - do
Templariuszy.
Obecnie jest tam siedziba oddziału zabytkowych zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w tym korespondencja
pomiędzy hrabią Haugwitzem a Lordem Byronem.

MOSZNA. W Mosznej będziemy mogli zwiedzić pałac

nazywanym „Śląskim Disneylandem”. Otacza go park z pięknymi
azaliami i rododendronami.

To także miejsce muzycznego „Święta Kwitnących Azalii”. W trakcie
zwiedzania można wybrać spacer lub przejażdżkę bryczką.
Niepowtarzalna architektura zamku co roku przyciąga tysiące
turystów.
DZIEŃ 2
KAMIEŃ

ŚLĄSKI. W Kamieniu Śląskim przewidziano

zwiedzanie późnobarokowego pałacu, miejsca urodzenia św. Jacka
Odrowąża i błogosławionych Czesława i Bronisławy Odrowążów.
Pałac otacza piękny ogród i park. Po sąsiedzku jest sanatorium
rehabilitacyjne Sebastianeum Silesiacum. Terapia jest oparta
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i spacer po Starym Mieście oraz wzdłuż Alei Gwiazd Polskiej
Piosenki. Swoje gwiazdy mają tam najwięksi artyści występujący na
deskach opolskiego amfiteatru: Beata Kozidrak, Marek Grechuta
czy Paweł Kukiz.
Skoro zobaczymy gwiazdy nie możemy nie wstąpić do Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki i Amfiteatru Tysiąclecia, gdzie co roku
odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To niestety ostatni
punkt wycieczki.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja
- zakwaterowanie: 1 nocleg w Pałacu Łucja
- ubezpieczenie: NW (10.000 zł)
- transport: przejazd autokarem
- termin: do uzgodnienia
INFORMACJE O OBIEKTACH
Zamek w Rogowie Opolskim:
www.rogow.wbp.opole.pl
Zamek w Mosznej:
www.moszna-zamek.pl
Pałac w Kamieniu Śląskim:
www.kamien.biz
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DZIEŃ 2

To co najlepsze

OPOLE. Drugi dzień rozpoczynamy od zwiedzania Muzeum

Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Następnie, w centrum
miasta przespacerujemy się wzdłuż położonej w rynku Alei Gwiazd
Polskiej Piosenki. Są na niej gwiazdy m.in.: Maryli Rodowicz, Olgi
Jackowskiej, bardziej znanej jako Kora czy Myslovitz. Odwiedzimy
opolską Katedrę oraz arcyciekawą Kamienicę Czynszową, gdzie na
czterech piętrach prezentowane są wnętrza opolskich mieszkań
z przełomu XIX i XX w. Nie można oczywiście pominąć Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki i Amfiteatru Tysiąclecia, gdzie co roku od 1963 r. - organizowany jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.

BYCZYNA. O Biskupicach pod Byczyną stało się głośno w ostatnich
latach dzięki powstaniu tam Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia
Rycerskiego. W tym niepowtarzalnym grodzie, do budowy którego
zużyto 1,5 tys. metrów sześciennych drewna modrzewiowego,
chętni mogą nauczyć się rzemiosła rycerskiego: rzucania toporem
czy włócznią, zakładania prawdziwej zbroi, jazdy konnej czy strzelania
z łuku. Największą atrakcją grodu są pokazy walk rycerskich oraz
słynne w całej Europie międzynarodowe Turnieje Rycerskie.

DZIEŃ 3

TOP Opolskie
Moszna - Nysa - Brzeg - Opole - Biskupice
- Maciejów - Ozimek - Krasiejów

3 DNI

DZIEŃ 1
MOSZNA. W Mosznej na gości czeka pałac nazywany „Śląskim

Disneylandem”. Ten imponujący „kolos architektoniczny”, wraz
z otaczającym go rozległym parkiem z pięknymi azaliami i rododendronami, jest jednym z piękniejszych tego typu obiektów w Polsce.
Trudno w to uwierzyć, ale pałac ma aż 99 wież i wieżyczek oraz 365
pomieszczeń, tyle ile dni w roku.

NYSA. Następnie bierzemy na cel Nysę, gdzie zwiedzamy

najważniejsze zabytki miasta m.in. Bazylikę pw. św. Jakuba i Agnieszki,
która jest największym obiektem sakralnym w mieście. Nysa bywa
zwana „Śląskim Rzymem” właśnie z powodu nagromadzenia
w tym urokliwym mieście licznych, bezcennych zabytków sakralnych
oraz dlatego, że przez wiele stuleci Nysa była siedzibą biskupów
wrocławskich. Obowiązkowo zwiedzamy zlokalizowany w gotyckiej
dzwonnicy Skarbiec św. Jakuba. Sensacyjna jest historia uratowania
skarbu z wojennej zawieruchy. Otóż ostatni niemiecki proboszcz,
ks. dr Wawra, wraz z dwoma współpracownikami, zamurował skarb
w specjalnej skrytce pod prezbiterium kościoła św. Jakuba. W 2003
r. w Nysie pojawili się mężczyźni, którzy kiedyś mieszkali na plebanii
i byli świadkami ukrycia kosztowności. Po wyburzeniu muru okazało
się, że skrytka jest nienaruszona.

BRZEG.

W Brzegu zaplanowane jest zwiedzanie m.in.
imponującego Zamku Piastów Śląskich zwanego, ze względu
na renesansowe krużganki i uderzające podobieństwo - „Śląskim
Wawalem”. Czy wiecie, że architekci tworzący jego renesansowe
oblicze przebudowali również ratusz w Brzegu oraz brali udział
w przebudowie Zamku Królewskiego w Warszawie i szwedzkich
zamków w Sztokholmie i Uppsali? Na koniec dnia obiadokolacja
i nocleg w trzygwiazdkowym hotelu w Brzegu.
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MACIEJÓW. Po śniadaniu przejazd do Maciejowa, który
jest niejako centrum tzw. „Miodowej Krainy”. Wizyta w pasiece
zarodowej, która jest usytuowana w historycznym miejscu,
związanym z życiem i pracą światowej sławy odkrywcy i naukowca
w dziedzinie pszczelarstwa, księdza doktora Jana Dzierżona,
zwanego „Kopernikiem ula”. W planie degustacja miodów oraz
zakupy pszczelich specjałów. Następnie przejazd do Pałacu
w Pawłowicach, gdzie jest przewidziana przerwa kawowa wraz
z degustacją Kołocza Śląskiego, który jest zarejestrowany na
liście produktów regionalnych. Kołocz to popularne na Górnym
Śląsku ciasto występujące w czterech odmianach: z posypką (bez
nadzienia), z makiem, z serem lub z jabłkami. Mmm...palce lizać.
OZIMEK. Kolejnym punktem trasy jest Ozimek z najstarszym

w Europie żeliwnym mostem wiszącym. Następnie przejazd do
pobliskiego Krasiejowa i świetna zabawa w JuraParku, bodajże
największym tego typu parku edukacyjno-rozrywkowym w Europie.
Dodatkowo wybudowany jest on w miejscu, w którym znaleziono
wiele szczątków prehistorycznych gadów. W JuraParku poza
ponad dwustoma dinozaurami (tyranozaurami, albertozaurami
czy diplodokami) czekają na gości m.in.: Tunel Czasu, w którym
w ciągu ośmiu minut poznamy historię powstania świata oraz
dające moc wrażeń Oceanarium 5D. W sezonie letnim zaś ochłodę
i chwilę relaksu daje pełne atrakcji kąpielisko w sąsiedztwie
prehistorycznych gigantów.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach
- ubezpieczenie: NW (10.000 zł)
- transport: przejazd autokarem
- termin: do uzgodnienia
INFORMACJE O OBIEKTACH
JuraPark w Krasiejowie: www.juraparkkrasiejow.pl
Muzeum Wsi Opolskiej: www.muzeumwsiopolskiej.pl
Gród Rycerski w Biskupicach: www.grod.pl.tl
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu:
www.zamek.brzeg.pl
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Dla rodziny

Rodzinny weekend
w Grodzie Rycerskim

3 DNI

BISKUPICE
POD BYCZYNĄ
Pobyt w grodzie rycerskim w Biskupicach pod Byczyną gwarantuje
nie tylko przeniesienie się w czasie do średniowiecza, ale także
dobrą zabawę dla całej rodziny (zarówno rodziców jak i dzieci)
i ciekawe rozrywki w miłej atmosferze. W programie do wyboru
są atrakcje, które usatysfakcjonują nawet najbardziej wybrednych:
od noclegów w średniowiecznych komnatach, przez posiłki
w staropolskiej karczmie, po kąpiele w szwedzkich baliach.
W trakcie dnia na gości czekają typowe rycerskie zajęcia jak
strzelanie z łuku, gry rycerskie oraz warsztaty w zbrojowni, na które
składają się przymierzanie uzbrojenia i strojów z epoki. To zajęcia,
które z pewnością bardziej zainteresują chłopców.
Jest też coś dla dziewczynek: nauka pisania gęsim piórem, czerpanie
papieru oraz tkanie średniowiecznymi metodami.
Młodzi kandydaci na rycerzy mogą się doskonalić w rzucie
toporem, włócznią czy nożem, a niewiasty będą miały okazję
poznać średniowieczne tańce. Zagwarantowane są także atrakcje
dla osób o silnych nerwach - zwiedzanie „Komnaty strachu” – czyli
średniowiecznej sali tortur.
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INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- 2 noclegi w średniowiecznych komnatach w Grodzie
- 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje,
- poszczególne atrakcje grodu
Wycieczka jest przewidziana zarówno dla grup
zorganizowanych jak i osób indywidualnych.
Czas trwania: 3 dni
Dojazd: samochodem
DODATKOWE ATRAKCJE
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia następujących
atrakcji (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem):
- balie szwedzkie
- wynajem kajaków i rowerków wodnych
- paintball
- jazda konna lub przejażdżka bryczką
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1 DZIEŃ

Z łukiem na koniu

SPŁYW KAJAKOWY

GIERAŁCICE

Trasa spływu kajakowego nie jest długa – tylko 2,5 km - i bardzo
łatwa, dlatego nadaje się dla rodzin z dziećmi i osób starszych
chcących poznać Kluczbork od strony rzeki Stobrawy. Spływ
rozpoczyna się za Zalewem Kluczbork i prowadzi przez park
miejski, gdzie jest możliwość zatrzymania się przy placu zabaw,
po to by pociechy na huśtawkach mogły odpocząć na chwilę od
wioseł. Trasę można zakończyć przy ogródku jordanowskim lub
kontynuować przepływając przez 100-metrowy tunel prowadzący
pod trakcją kolejową.

Pokazy strzelania z łuku w trakcie jazdy konno odbywają się
w Stajni Grom w Gierałcicach, która współpracuje z Opolskim
Bractwem Rycerskim oraz Grodem Rycerskim koło Byczyny. Na
terenie ośrodka jest tor, na którym można rozgrywać konkurencję
koreańską i węgierską. Jest też miejsce dla konkurencji polskiej. Na
czym polegają konkretne konkurencje? Dowiecie się na miejscu.
Pokazy z pewnością zachwycą także najmłodszych.
Oprócz pokazów stajnia ma też szeroką ofertę dla osób indywidualnych:
nauka jazdy konnej, hipoterapia, wyjazdy w teren, trening sportowy
jeźdźców, trening sportowy koni oraz pensjonat dla koni.

Dodatkową atrakcją tego wypadu może być zwiedzanie Kluczborka
i okolic: muzeum, wieża widokowa, kuźnia (pokazy kucia i galeria
metaloplastyki), Bąków - Adventure Park Sparta (park linowy),
kąpielisko i drewniany kościół.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Wycieczka jest przewidziana zarówno dla grup
zorganizowanych jak i osób indywidualnych.
Czas trwania: 1 – 2 godziny		
Dojazd: samochodem, PKS-em lub pociągiem do stacji
Kluczbork
KONTAKT
LGD Dolina Stobrawy:
tel. +48 77 413 11 38
Państwo Kochalscy:
tel. +48 604 808 271, +48 694 578 744
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1 DZIEŃ

INFORMACJE O WYCIECZCE
Wycieczka jest przewidziana dla grup zorganizowanych
(pokazy) i dla osób indywidualnych
Czas trwania: 4 godziny
Dojazd: samochodem, PKS-em lub pociągiem do stacji
Wołczyn
DODATKOWE ATRAKCJE
Wioska tematyczna – Markotów Duży, pracownia
ceramiczna Markotów Duży, spływy kajakowe Stobrawą,
degustacja miodów i miodówki w pasiece w Gierałcicach,
drewniany kościół w Gierałcicach
KONTAKT
LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
Stajnia Grom: tel. +48 503 103 690, +48 509 608 625
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Kuj żelazo póki gorące!

1 DZIEŃ

Z kołem garncarskim
za pan brat

BĄKÓW

MARKOTÓW DUŻY

Kuźnia kowalstwa artystycznego mieści się w Bąkowie. Zajęcia
prowadzone są na miejscu lub w terenie z wykorzystaniem
przenośnej kuźni, która nie wymaga zasilania prądem.

Już w najdawniejszych czasach pierwsi ludzie, którzy wzięli glinę
do ręki próbowali stworzyć naczynia, na początku z wałeczków,
a potem przy pomocy kół garncarskich. Jednak teraz, kiedy
naczynia powstają w fabrykach, Ty razem ze swoją rodziną też
możesz poznać garncarski fach.
Zajęcia ceramiczne odbywają się w pracowni w Markotowie
Dużym. W ich trakcie można poznać tradycyjne techniki tworzenia
naczyń glinianych, spróbować swoich sił na kole garncarskim
(tradycyjnym nożnym i elektrycznym) czy pofantazjować tworząc
gliniane dzieła sztuki. Zajęcia garncarskie szczególnie przypadają
do gustu przedszkolakom.
Po lekcji garncarstwa można pobiegać po pobliskich łąkach,
spłynąć kajakiem do Wołczyna albo przejechać się wozem wiejskim
na słomie.

W trakcie wycieczki można poznać maszyny kowalskie, technologię
kowalstwa oraz wykuć samodzielnie zaprojektowany element.
Oczywiście kowal będzie służył pomocą zarówno dzieciom
jak i dorosłym. W planie są także pokazy kucia (podkowy i myszy).
Uczestnicy zajęć w kuźni mogą później kupić i podziwiać kowalskie
dzieła w domowej galerii.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych
Czas trwania: około 3 godziny
Dojazd: samochodem, autokarem, PKS-em
lub pociągiem do stacji Bąków

1 DZIEŃ

INFORMACJE O WYCIECZCE
Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych
i osób indywidualnych
Dojazd: samochodem, autokarem lub PKS-em
Czas trwania zajęć: 3 godziny dla dzieci,
4 godziny dla dorosłych

DODATKOWE ATRAKCJE:
Wioska tematyczna – Chudoba, Adventure Park Sparta
w Bąkowie (park linowy), kąpielisko, drewniany kościółek
w Bąkowie

20

DODATKOWE ATRAKCJE
Drewniany kościółek w Gierałcicach, pokazy konne i jazda
konna (Gierałcice), pokazy pszczelarstwa (pasieka Gierałcice)

KONTAKT

KONTAKT

LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
Axel Szemiński: tel. +48 608 104 583

LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
Pracownia ceramiczna Markotów Duży:
tel. +48 77 418 87 96, +48 509 452 562
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Wrzuć na luz!

1 DZIEŃ

1 DZIEŃ

BIADACZ

SKAŁĄGI

Zajęcia odbywają się w gospodarstwie agroturystycznym
„Agrochatka”, prowadzonym przez nauczycieli z długoletnim
stażem. Pasją gospodarzy, oprócz poszerzania horyzontów
dzieci i dorosłych, jest także dbanie o zdrowie i naturę, dlatego
gospodarstwo może się pochwalić atestem ekologicznym.
„Agrochatka”, oprócz warsztatów edukacyjnych opartych na
autorskich scenariuszach, oferuje również noclegi, wyżywienie
oraz produkty ekologiczne (jajka, kozie mleko, warzywa, owoce,
naturalne kosmetyki, artykuły pszczelarskie).
W programie wycieczki przewidziano m.in.: warsztaty i dyskusję
„Jak zwolnić tempo życia”, odkrywanie tajemnicy kropli miodu,
karmienie, pojenie i dojenie kóz, 15-minutowy masaż na fotelu
masującym Zero Gravity.

Ten dzień można spędzić na łonie natury. ”Teklusia” należąca do
Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 jest ważną
ostoją ekosystemów torfowiskowych i łąkowych. Podmokłe łąki
i turzycowiska są siedliskami wielu rzadkich ptaków. Występuje
tu m.in. derkacz, żuraw, kania czarna i kania ruda. Naturalny
podmokły charakter „Teklusi” pomagają utrzymać występujące
tu bobry. Oprócz bogatego świata zwierząt, miłośnik przyrody
znajdzie tam także rzadkie gatunki roślin. Rosną tam m.in. dwa
gatunki storczyków: kukułka szerokolistna i kukułka krwista.
W programie imprezy przewidziano m.in.: wycieczkę na mokradła
„Teklusia” oraz zajęcia przyrodnicze w terenie lub indywidualne
„polowanie z lornetką i obiektywem”; obserwację ptaków wodnobłotnych oraz drapieżnych i szukanie śladów żeremi mieszkających
tam bobrów.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych (min. 4 osoby)
Czas trwania: 4 godziny
Dojazd: samochodem lub autokarem
DODATKOWE ATRAKCJE:
Masaż na łóżku nefrytowym, wioska tematyczna Maciejów,
kuźnia (pokazy kucia i galeria metaloplastyki) w Bąkowie,
Adventure Park Sparta, kąpielisko oraz drewniany kościół
w Bąkowie
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Wśród bobrów
i ptaków błotnych

INFORMACJE O WYCIECZCE
Dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych
(bez zajęć w terenie)
Czas trwania zajęć: 3 godziny (z ogniskiem)
Dojazd: samochodem, autokarem lub PKS-em
DODATKOWE ATRAKCJE
Grobowiec w kształcie piramidy w Rożnowie, drewniane
kościoły: Rożnów, Brzezinki, Jakubowie oraz gród rycerski
w Biskupicach pod Byczyną

KONTAKT

KONTAKT

LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
Gospodarstwo agroturystyczne „Agrochatka”:
tel. +48 77 413 21 01, +48 603 404 530

Grupy zorganizowane - LGD Dolina Stobrawy:
tel. +48 77 413 11 38
Osoby indywidualne - Pani Olejnik: tel. +48 608 528 989
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Dla rodziny

Dla rodziny
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Zielona trasa
po opolskich wyspach

1 DZIEŃ

BOLKO I PASIEKA
Trasa Zielona po Opolu prowadzi przez dwie wyspy: Pasiekę i Bolko.
Na nich możemy odetchnąć od miejskiego zgiełku i rozkoszować się
otaczającą nas przyrodą w samym sercu miasta.
Trasę zaczynamy przy dworcu głównym PKP. Następnie
przechodzimy obok monumentalnego budynku poczty, który jest
dziełem opolskiego architekta Albrechta. Później skręcamy w ulicę
Korfantego, gdzie stoi okazały gmach policji, dawniej służący jako
siedziba kolei. Po przekroczeniu kanału Młynówka jesteśmy już na
Wyspie Pasieka, która jest oazą spokoju.
Skręcając w lewo i idąc wzdłuż Młynówki dojdziemy do zielonego
mostu prowadzącego na Bolko. Tam obejrzymy piękny park z ok.
400-letnim dębem szypułkowym, zwanym Dębem Piastowskim
oraz popularne ZOO, w którym można zachwycać się uchatkami
podczas karmienia czy wolno biegającymi lemurami. Obie te
atrakcje szczególnie zachwycają dzieci. Do lemurów można podejść
na wyciągnięcie ręki, pozwalają się nawet dotknąć. Największą
atrakcją ogrodu są goryle, ale znaleźć tu możemy również inne
ciekawe zwierzęta – a wszystko w jednym z najnowocześniejszych
ogrodów zoologicznych w Polsce.
Następnie wracamy na Pasiekę. Po drodze, przy ul. Powstańców
Śl., mijamy Villę Academica należącą do Uniwersytetu Opolskiego
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oraz inne wille powstałe tu od połowy XIX w. Dochodzimy do
Stawku Zamkowego z fontanną, obok którego stoi Domek Lodowy
wybudowany w 1909 r. z inicjatywy Towarzystwa Łyżwiarskiego,
w którym kiedyś mieściło się schronisko PTTK.
Stąd widzimy już Wieżę Piastowską oraz Amfiteatr Tysiąclecia,
w którym co roku odbywa się festiwal polskiej piosenki. W trakcie
festiwalu siedząc przy urokliwej fontannie możemy słuchać
koncertów tak, jakbyśmy zasiadali na widowni amfiteatru. Możemy
też podziwiać niesamowite widowisko woda-światło-dźwięk,
którym uraczy nas właśnie fontanna na Stawie Zamkowym.
WIĘCEJ INFORMACJI
Opolskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
tel. +48 77 441 25 22
www.visitopolskie.pl
Miejska Informacja Turystyczna
Rynek 23, 45-015 Opole
tel. +48 77 451 19 87
www.opole.pl
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ATRAKCJE DLA DZIECI
uzbrojenia i strojów z epoki. Chłopcy, którzy chcieliby zostać
rycerzami będą musieli się nauczyć rzucania toporem, włócznią
czy nożem. Są także mniej „waleczne” atrakcje: nauka pisania
gęsim piórem, czerpanie papieru oraz tkanie średniowiecznymi
metodami. To tylko część atrakcji jakie czekają na milusińskich
w rycerskim grodzie, do budowy którego wykorzystano 1,5 tys.
metrów sześciennych drewna modrzewiowego. Jeśli uda nam
się wziąć udział w międzynarodowym turnieju, to dzieciaki tego
wydarzenia na pewno nie zapomną przez lata.
Relaks w siodle

Wśród lemurów, goryli i uchatek

Czy lemury lubią rodzynki? Czy można je złapać za ogon? Czy dadzą
się podrapać za uszkiem? Jeśli jesteście ciekawi – sprawdźcie
to! Nie musicie jechać na Madagaskar, gdzie lemury żyją na
wolności, ale wystarczy wpaść do opolskiego ZOO, gdzie jest
wyspa z lemurami, po której owe sympatyczne małpki swobodnie
biegają. Lemury to nie jedyna atrakcja opolskiego ZOO. Nie
sposób pominąć uchatki, które największym zainteresowaniem
cieszą się w trakcie karmienia. Robią takie sztuki, że nie można
od nich oderwać wzroku. Są też goryle, które są tak potężne,
że budzą respekt. Można je podziwiać zarówno na wybiegu jak
i w małpiarni. Czasem zdenerwowane mogą kopnąć w szybę. Ale
spokojnie, szyby są bardzo grube i wytrzymają każdy goryli cios.

Jeśli nasze dzieciaki lubią spędzać czas blisko natury, to można
im zorganizować pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Agrorelaks” w Brynicy. Gospodarstwo leży wśród łąk i lasów
na granicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Można tam
pojeździć konno. Jeśli ktoś nie umie, albo jeszcze nie próbował
dosiadać konia, to nie ma najmniejszego problemu. Z pomocą
przyjdą utytułowane instruktorki. W stadninie czekają na
najmłodszych łagodnie usposobione czempiony: Bona, Brenda,
Begi… Jeśli milusińscy zapałają wielką miłością do koni,
z pewnością będą chcieli tam wracać regularnie. Mogą wpadać
m.in. na coroczne imprezy, takie jak: Wigilia w stajni czy Hubertus.
Kulinarne specjały w Cichym Zakątku

„Cichy Zakątek” w Lubiczu – jak sama nazwa wskazuje to
dobre miejsce na wypoczynek tych dzieciaków, które cenią
sobie spokój. Gospodarstwo leży na terenie malowniczego
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jest otoczone lasami,
stawami i łąkami. Gospodarze zapewniają, że można u nich łowić
ryby, organizować ogniska lub imprezy integracyjne. Gospodyni
chętnie przygotowuje domowe posiłki, które są sporządzane
na bazie produktów ekologicznych. Oferuje również przetwory
z owoców z ekologicznej uprawy, a nawet może nas nauczyć
wypieku chleba. Mile widziani są nie tylko rodzice z małymi
dzieciaczkami, ale również z domowymi zwierzętami.

W grupie raźniej

Malowanie na szkle w Opolu

JuraPark w Krasiejowie

Czy zęby Tyranosaurusa Rexa – najpotężniejszego dinozaura –
faktycznie były wielkie jak banany? Chcecie się o tym przekonać?
No to będziecie musieli wejść do paszczy tego strasznego gada.
Spokojnie, T-rex paszczy nie zamknie, bo to tylko makieta.
W potężnej paszczy chętnie fotografują się nie tylko dzieci, ale
też dorośli. Wszyscy zachwycają się wielkością amficeliasa, który
był największym zwierzakiem jaki kiedykolwiek chodził po ziemi
i brachiozaurów, które są tak wysokie, że prawie nie widać ich głów.
W JuraParku sami będziecie mogli pokopać w piasku i poszukać
kości zwierzaków, które biegały po ziemi wiele milionów lat temu.
Czeka na was tam także albertozaur, na którego najodważniejsi
będą mogli wsiąść jak na kucyka. Nie możecie pominąć także
Oceanarium, w którym pływają przerażające wodne stwory.

Czy Wasi milusińscy czują w sobie potencjał, ale nie wiecie
w jaki sposób go pobudzić? Czy mają w głowie ciekawe i twórcze
pomysły? A może szukają nowej życiowej i twórczej pasji? Może
te talenty pomoże odkryć Akademia Wolnego Czasu działająca
przy opolskiej Cepelii. To miejsce dla wszystkich, bez względu
na płeć i plastyczne umiejętności. Można tam poznać wiele
technik plastycznych, a jedną z największych i najciekawszych
atrakcji jest malowanie na szkle. Dzieciaki poczują nie tylko
radość ze stworzenia swojego niepowtarzalnego dzieła, ale także
z tworzenia czegoś oryginalnego wspólnie z innymi. Spotkania
z tajnikami rękodzieła odbywają się co tydzień.
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Rycerskie życie w grodzie pod Byczyną

„Komnata strachu” – czyli średniowieczna sala tortur – to coś co
może budzić grozę. Na szczęście komnaty w Grodzie Rycerskim
w Biskupicach pod Byczyną nie trzeba się bać. Nikomu nic tam
nie grozi. Ale można tam poznać zmyślne narzędzia, które
wykorzystywano w średniowieczu do uprzykrzenia życia innym.
Na gości grodu pod Byczyną czekają typowe rycerskie zajęcia
jak strzelanie z łuku, warsztaty w zbrojowni, czy przymierzanie

1. Opolskie pełne wrażeń

Więcej informacji o obiektach na stronach 86-96.
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W grupie raźniej
DZIEŃ 2
BISKUPICE. Wypoczęci i pełni sił możemy od samego ranka
wziąć się do „rycerskiej roboty”: rzucania toporem, włócznią czy
nożem. Będziemy mogli przymierzyć prawdziwą, ciężką, rycerską
zbroję czy nauczyć się strzelać z łuku.
DOBRODZIEŃ. Po atrakcjach rycerskiego grodu, pojedziemy
do Dobrodzienia, gdzie zobaczymy Dobrotekę. Jedną z atrakcji jest
największy w Polsce, a być może również w Europie wielopoziomowy, tapicerowany mebel relaksacyjny. Ponadto Dobroteka proponuje Salonik Historyczny, który jest ciekawie pomyślaną, barwną
panoramą śląskich tradycji rzemiosła meblarskiego. Zabytki kultury
materialnej prezentowane są tu w przekroju historycznych epok,
wybieranych przez widza na multimedialnych ekranach.
MAŁA PANEW. W następnym punkcie naszej wycieczki
będziemy mieć do wyboru spływ kajakowy po Małej Panwi, która
jest największą na Opolszczyźnie atrakcją dla miłośników kajaków,
albo spacer intresującymi ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi
Nadleśnictwa Zawadzkie. Na finał tej części przewidziano
pieczenie smakowitych kiełbasek na ognisku.
KRASIEJÓW. Ostatnim, ale jakże atrakcyjnym punktem

drugiego dnia, będą odwiedziny u prehistorycznych gadów, czyli
zwiedzanie JuraParku, który jest największą atrakcją turystyczną
na Śląsku Opolskim.

Opolskie pełne wrażeń

3 DNI

Pokój – Zagwiździe - Maciejów – Biskupice – Dobrodzień
- Mała Panew – Krasiejów – Turawa - Opole

DZIEŃ 1

POKÓJ. Naszą przygodę z Opolszczyzną rozpoczynamy

w Pokoju, od zwiedzenia kościoła ewangelickiego Księżnej Zofii
i od spaceru po pięknym parku. Cały park liczy 200 hektarów,
z czego powierzchnia ogrodu barokowego i XIX-wiecznego
parku to około 45 ha. Mimo upływu lat bogata flora parku oraz
nieliczne pozostałe pomniki (m.in. „śpiący lew”, „bogini pokoju”,
„Minerwa”, „Diana”) wciąż wywierają na odwiedzających
niezapomniane wrażenie.
Następnym punktem naszej wycieczki jest Zagwiździe,
w którym zwiedzimy pozostałości dawnej, XVIII-wiecznej huty.
Później przejeżdżamy do Laskowic na spotkanie z „laskowicką
śmiercią”, czyli mumią z miejscowego drewnianego kościółka.
Dobrze zachowana mumia i jej interesująca historia przyciąga
uwagę turystów. Miejscowi przez 400 lat zdążyli się już do niej
chyba przyzwyczaić. Mumia to zmarła w XVII w. młoda hrabina
Brygida Buchta von Buchtitz. Z „laskowicką śmiercią” wiąże się
niesamowita legenda... ale to zupełnie inna historia.

MACIEJÓW. W Maciejowie zwiedzamy Pasiekę Zarodową,

która powstała w miejscu, gdzie swoje badania naukowe nad
pszczołami prowadził ks. Jan Dierżon, uznawany za „Kopernika
pszczelarstwa”. Przewidziana jest również degustacja miodów.
Można będzie kupić nie tylko miody, ale także pyłki, wosk,
propolis, czy ozdobne świece z wosku pszczelego. Z Maciejowa
jedziemy do Grodu Rycerskiego pod Byczyną, gdzie będziemy
nocować w „średniowiecznych warunkach”.
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Tam czeka na nas prehistoryczne Oceanarium, Tunel Czasu,
ścieżka dydaktyczna oraz Pawilon Paleontologiczny. Można
poszaleć na placach zabaw, wsiąść na drapieżnego albertozaura
czy wejść do paszczy T-Rexa. Proszę nam wierzyć: to bawi nie
tylko dzieci!
DZIEŃ 3
TURAWA. Trzeci dzień zaczniemy od wypoczynku w Turawie,

wśród lasów, nad brzegiem jeziora. Będzie to jednak aktywny
wypoczynek. Czeka nas fitness, spacer, nordic walking, spa oraz
rowery.

OPOLE. Po powrocie do Opola nie możemy ominąć ZOO.
Jego największą atrakcją są goryle, które nie tak łatwo spotkać
w ogrodach zoologicznych. Niewiele popularnością ustępują im
uchatki czy lemury swobodnie fikające na drzewach na swojej
wyspie.
Ostatnim punktem programu jest skansen - Muzeum Wsi
Opolskiej.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Dobrodzień - Dobroteka: www.dobroteka.pl
Opolskie ZOO: www.zoo.opole.pl
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Ziemia Nyska
w jeden dzień

1 DZIEŃ

Paczków – Złoty Stok – Otmuchów - Nysa

NYSA. Na finał zostaje nam bliższe poznanie „Śląskiego
PACZKÓW. Przygodę z Ziemią Nyską zaczynamy od
Paczkowa, który bywa nazywany „Polskim Carcassonne”, a to ze
względu na zachowane średniowieczne obwarowania miejskie
przypominające to urokliwe francuskie miasteczko. W Paczkowie
nie możemy ominąć również Muzeum Gazownictwa, które ma
ponad 3 tys. eksponatów, w tym imponującą kolekcję gazomierzy
czy starych urządzeń domowych na gaz. Są także starodawne
elementy wyposażenia łazienek i kuchni.
ZŁOTY STOK. W Złotym Stoku zwiedzamy z przewodnikiem

kopalnię złota. Idziemy Sztolnią Gertruda, gdzie jest tajemniczy
„Chodnik Śmierci”. Być może uda nam się w nim spotkać Gnoma
(baśniowa niewielka istota mieszkająca pod ziemią). W Sztolni
Czarnej mamy jedyny w Polsce podziemny wodospad.

OTMUCHÓW. Otmuchów do 1810 r. pozostawał w rękach

biskupów wrocławskich i stanowił część biskupiego księstwa
nyskiego. W mieście oglądamy zamek, który był rezydencją
biskupów wrocławskich i książąt nyskich. Ciekawostką jest
również studnia tatarska na dziedzińcu i „końskie schody”, które
są tak szerokie i tak łagodne, że można było po nich wnosić
biskupa w lektyce. Następnie zwiedzimy barokowy kościół
św. Mikołaja, który zbudowano w latach 1691-93. W kościele
są cztery obrazy pędzla Michała Leopolda Willmanna, a także
seria 38 fresków wykonanych przez Karola Dankwarta (twórca
m.in. prac w Kościele św. Anny w Krakowie czy na Jasnej Górze).
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Rzymu” – jak często określana jest Nysa. Nazwano ją tak z uwagi
na architektoniczny przepych i bogactwo, które zmieniło oblicze
miasta w XVIII w., a także z powodu znaczenia, jakie miała Nysa
dla śląskiego katolicyzmu podczas, gdy była siedzibą biskupów
wrocławskich.
Zwiedzimy Twierdzę Nyską, Dom Wagi Miejskiej, Bazylikę
św. Jakuba i św. Agnieszki oraz Skarbiec. Nyska Bazylika jest
drugą, po Bazylice Mariackiej w Gdańsku, największą budowlą
gotycką w Polsce... to robi wrażenie.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Bazylika w Nysie: www.bazylika-nysa.pl
Złoty Stok: www.kopalniazlota.pl
Muzeum gazownictwa w Paczkowie:
www.paczkow.pl
www.muzeumgazownictwa.pl
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W Dolinie Śląskich
Dinozaurów

1 DZIEŃ

Zawadzkie – Krasiejów - Ozimek

ZAWADZKIE. Wycieczkę zaczynamy od zwiedzania Izby
Przyrodniczo-Leśnej i Leśnego Arboretum przy leśniczówce Jaźwin
w Nadleśnictwie Zawadzkie. Arboretum to żywe muzeum lasu, można
w nim podziwiać zarówno okazy drzew krajowych jak i egzotycznych.
Zgromadzono w nim ponad 2000 typów roślin, począwszy od tych
najmniejszych: mchów i porostów, poprzez byliny, paprocie, wrzosy,
krzewinki, azalie, krzewy, aż do dużych drzew.

Podziwiać można także alpinarium, czyli zbiór roślin skalnych, które
wyrastają spośród sporej wielkości głazów, na powierzchni ponad
7500 m². Alpinarium przyciąga urodą zwłaszcza wczesną wiosną,
kiedy zakwitają m.in. sasanki i przebiśniegi. Spacerując po arboretum
nie można pominąć przepięknego oczka wodnego cieszącego latem
feerią barw kwitnących roślin wodnych.
Po opuszczeniu arboretum pozostajemy na łonie przyrody,
z tym że będziemy ją podziwiać z kajaka płynąc po Małej Panwi.
To najpopularniejsza wśród kajakarzy rzeka na Opolszczyźnie.
Spływ meandrującą rzeką zagwarantuje nam sporo atrakcji
(z przenoszeniem kajaków przez leżące w rzece kłody włącznie).
Wizytę w JuraParku zaczynamy od obiadu
zjedzonego w towarzystwie dinozaurów. Musimy tylko uważać,
abyśmy sami nie stali się obiadem dla drapieżnego tyranozaura.
JuraPark to bodajże największy tego typu park edukacyjnorozrywkowy w Europie. Wybudowany jest w miejscu, w którym
znaleziono wiele szczątków prehistorycznych gadów sprzed 225 mln
lat. Poza dwustoma dinozaurami czeka tam na nas także m.in.: Tunel
Czasu, w którym w ciągu ośmiu minut poznamy historię powstania

KRASIEJÓW.
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świata oraz dające moc wrażeń Oceanarium i kino 5D. W sezonie
letnim ochłodę i chwilę relaksu daje pełne atrakcji kąpielisko
w sąsiedztwie prehistorycznych gigantów.
OZIMEK. Kolejnym punktem trasy jest Ozimek z najstarszym

w Europie żeliwnym mostem wiszącym. Zabytek wybudowano
w 1827 r. Jest to wiszący most łańcuchowy wykonany w całości
z żelaza. Most w Ozimku zaprojektował królewski inspektor
hutniczy Karl Schottelius. Do budowy tego łańcuchowego mostu
zużyto ponad 57 ton odlewów żeliwa i ponad 14 ton stali. W trakcie
próby nośności na most wpędzono w pierwszej kolejności stado
bydła, a później mostem przejechał szybko wóz obciążony
ładunkiem. Konstruktor wyliczył, że nośność mostu wyniesie
60 cetnarów (3 tony), lecz w rzeczywistości znosił aż pięciokrotnie
wyższe obciążenie.
W lipcu 2009 r. rozpoczęto gruntowną renowację mostu. Most
rozebrano, odnowiono i ponownie złożono. Dziś znów cieszy
turystów swoim widokiem i zachwyca kunsztem wykonania.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- spływ kajakowy Doliną Małej Panwi
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
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Wokół opolskiego
wulkanu

1 DZIEŃ

Kamień Śląski – Góra Św. Anny – Rogów Opolski

KAMIEŃ ŚLĄSKI. Kamień Śląski to pierwszy przystanek na

trasie, w ramach której zwiedzamy opolski wulkan i jego okolice.
Najpierw poznamy późnobarokowy pałac, w miejscu urodzenia
św. Jacka Odrowąża i błogosławionych Czesława i Bronisławy
Odrowążów. Pałac otacza piękny ogród i park.
Po sąsiedzku jest sanatorium rehabilitacyjne Sebastianeum
Silesiacum. Terapia jest oparta na metodzie wodolecznictwa,
rozpropagowanej w XIX w. przez ks. Sebastiana Kneippa. Łączy
doskonałe właściwości lecznicze wody z odpowiednią ilością ruchu,
właściwą dietą oraz aromaterapią.

GÓRA ŚW. ANNY. Z Kamienia Śląskiego jest już blisko na
Górę św. Anny, gdzie warto zwiedzić Bazylikę św. Anny Samotrzeciej,
Kalwarię Annogórską, imponujący kamienny amfiteatr mogący
pomieścić kilkadziesiąt tysięcy widzów, Pomnik oraz Muzeum
Czynu Powstańczego.

Muzeum mieści się w budynku starej szkoły, gdzie w czasie
III Powstania Śląskiego w 1921 r. mieścił się sztab powstańczy.
Wszystko to zaś w niezwykle klimatycznym otoczeniu przyrody
Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.
ROGÓW OPOLSKI. Po obiedzie zjedzonym w restauracji na
Górze św. Anny ruszamy do Rogowa Opolskiego. Tam zwiedzamy
zamek nad dawnym korytem Odry, kiedyś należący do znanego
i zasłużonego rodu hrabiowskiego von Haugwitz, a także - zgodnie
z legendą - do Templariuszy. Obecnie mieści się tam siedziba
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oddziału zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu. Wśród eksponatów jest m.in. korespondencja pomiędzy
hrabią Haugwitzem, a Lordem Byronem. W zamku zdeponowano
również starodruki, rękopisy, mapy i grafiki.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
DODATKOWE ATRAKCJE:
Na Górze św. Anny znajduje się rezerwat geologiczny,
który znajduje się kilkaset metrów od bazyliki. Idąc do
amfiteatru należy skręcić w lewo (teren jest oznakowany).
Na miejscu są specjalne ścieżki dydaktyczne, które są
ciekawie opisane. Tam znajdą Państwo znacznie więcej
informacji na temat wulkanu.
INFORMACJE O OBIEKTACH
Góra Św. Anny: www.goraswanny.yoyo.pl
Rogów Opolski: www.rogow.wbp.opole.pl
Moszna: www.moszna-zamek.pl
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Średniowieczne kolonie

10 DNI

Nad zalewem, wśród pól, łąk i lasów, w grodzie rycerskim dzieciaki
mogą spędzić niezapomniane kolonie. Będą wstawać o godz. 8
rano. Z ciszą nocną o godz. 22 – jak to na koloniach – może być
problem. Legalnie będą mogli ją łamać tylko podczas nocnych zajęć
survivalowych lub w trakcie „nocnej próby odwagi”.
Zajęcia warsztatowe, przybliżające realia średniowiecza i inne
atrakcje, odbywać się będą w zależności od pogody i preferencji
uczestników. Przewidziano m.in. czerpanie papieru, warsztaty
łucznictwa tradycyjnego, warsztaty rzutu nożem,
toporem
i włócznią, nauka rozpalania ognia (krzesanie) i samodzielnie
przygotowana kolacja przy ognisku, musztra średniowieczna
z pikami, a także gawędy o rycerstwie przy ognisku.
Będą zajęcia typowo chłopięce: podstawy fechtunku na kije,
obsługa machiny oblężniczej, pokazy artylerii... Nie zabraknie
również czegoś dla młodych dam: warsztaty tkactwa, pisanie
gęsim piórem, nauka tańca dawnego, warsztaty szycia sakiewek
średniowiecznych...
Nie zabraknie także czasu na warsztaty druku metodą Gutenberga
(drukowanie ruchomą czcionką), ubieranie rycerza w zbroję,
wyplatanie kolczug, a także zapoznawczy bal.
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Dla dzieciaków – choć pewnie jak to dzieci nie będą mieć czasu
– przewidziano trzy posiłki dziennie w karczmie średniowiecznej
oraz podwieczorek.
Możemy wam zagwarantować, że tych kolonii wasze pociechy nie
zapomną do końca życia.
INFORMACJE O KOLONIACH
ŚWIADCZENIA:
- zakwaterowanie: 10 noclegów w izbach rycerskich,
- wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + podwieczorek)
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę
powrotną
- bogaty program pełen niesamowitych przygód
przenoszących uczestników w świat dworzan i rycerstwa
- ubezpieczenie: Signal Iduna NNW
- opieka pedagogiczna
- czas trwania kolonii: 10 dni
- uczestnicy: 9-18 lat
- transport: przejazd autokarem, biuro turystyczne
dowozi uczestników kolonii do grodu oraz przeprowadza
rekrutację.
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KAMIENIEC

ZĄBKOWICKI. Na chwilę opuszczamy

Opolszczyznę, by w leżącym już na Dolnym Śląsku Kamieńcu
Ząbkowickim zwiedzić opactwo Cystersów i Zamek Marianny
Orańskiej. Po spacerze po parku jedziemy do Ząbkowic Śląskich,
gdzie oglądamy Krzywą Wieżę oraz ruiny zamku Frankenstein
(to niemiecka nazwa Ząbkowic Śląskich). Istnieją przypuszczenia
co do związku dzieła Mary Shelley z niemiecką miejscowością
Frankenstein i aferą grabarzy z 1606 r. , która mogła wpłynąć
inspirująco na pisarkę. Mogłoby to wyjaśnić etymologię tytułu.
Współcześnie w Ząbkowicach organizowany jest festiwal grozy
i horroru pod nazwą „Weekend z Frankensteinem”, nawiązujący
do tytułowego bohatera powieści Mary Shelley.
DZIEŃ 5
JAVORNIK. Piątego dnia naszej przygody jedziemy do Czech,
do miejscowości Javornik na Zamek Jansky Vrch, który był dawniej
letnią siedzibą biskupów wrocławskich. Tam jemy obiad.
OTMUCHÓW.

Siedem dni
na Ziemi Nyskiej

W Otmuchowie, oprócz Kościoła św.
Mikołaja i rynku z renesansowym ratuszem, czeka na nas także
Zamek Otmuchowski z „celami śmierci” – głodową i zapadnią.
Zapadnia to niewielkie pomieszczenie z dwiema wnękami do
przetrzymywania skazańców i ruchomym kwadratem podłogi.
Uruchamiano go w momencie kiedy do skazańca zwracano
się słowami: „Idź, jesteś wolny!”. Ten wchodził na kwadrat
i spadał 20 metrów niżej, gdzie były fundamenty z zaostrzonymi
żerdziami. Jeśli po tych atrakcjach komuś będzie mało wrażeń, to
do zwiedzenia pozostaną jeszcze: pałac w Rysiowicach, barkowy
pałac myśliwski w Zwierzyńcu, kościół romański w Kałkowie oraz
pałac biskupa Rostocka w Piotrowicach Nyskich.

7 DNI

Ścibórz – Nysa – Złoty Stok – Paczków
– Javornik – Bardo - Głuchołazy

DZIEŃ 1
ŚCIBÓRZ. Zaczynamy od spaceru po Ściborzu. Od wody nie
uciekniemy: najpierw Kanał Ulgi, później wodospad rzeki Raczyny,
a następnie Jezioro Otmuchowskie. Dzień kończymy przy ognisku
zapoznawczym, nad którym będziemy smakować pieczonego
pstrąga i próbować produktów EKO.

DZIEŃ 2
NYSA. Wyjeżdżamy do „Śląskiego Rzymu” – jak bywa nazywa-

na Nysa, ze względu na swoją bogatą i różnorodną architekturę.
Zwiedzamy Bazylikę św. Jakuba i Agnieszki, Skarbiec św. Jakuba
z cudownie odnalezionymi skarbami, Piękną Studnię, Fontannę
Trytona, Kościół Piotra i Pawła, Dom Wagi. Po lunchu dalszy ciąg
podziwiania Nysy. W tej części czekają na nas Dwór Biskupi, fortyfikacje nyskie – Bastion św. Jadwigi, fort Prusy, oraz wieża ciśnień.
DZIEŃ 3

ZŁOTY STOK. Po śniadaniu jedziemy do Złotego Stoku. Tam
schodzimy pod ziemię, konkretnie do Kopalni Złota. Przy odrobinie
szczęścia, w jednym z korytarzy, gdzie kiedyś wydobywano
drogocenny kruszec, uda nam się spotkać Gnoma (to taki żyjący
pod ziemią krasnoludek). Po wyjściu na powierzchnię, czeka
na nas obiad, a następnie niezła gimnastyka w parku linowym
Skalisko. Na odważnych czeka tam tyrolka o niebagatelnej
długości, przekraczającej kilometr.

DZIEŃ 4
PACZKÓW. Kolejny dzień naszej wycieczki zaczynamy w Paczkowie, który bywa określany mianem „Polskiego Carcassonne”.
To ze względu na potężne mury obronne. Zwiedzamy także obowiązkowo Kościół Jana Ewangelisty, rynek oraz niezmiernie ciekawe Muzeum Gazownictwa, m.in. z bogatą kolekcją gazomierzy.
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DZIEŃ 6
BARDO. Zaczynamy od wyjazdu do Barda, gdzie będzie można

wziąć udział w spływie Nysą Kłodzką. Po obiedzie przewidziano
zwiedzanie miasteczka oraz przejście plenerową, unikatową
Drogą Krzyżową. Następnym punktem programu będzie Srebrna
Góra. Tamtejsza twierdza to unikatowy obiekt w skali dziedzictwa
kulturowego Europy. Twierdza ma 151 pomieszczeń fortecznych,
ogromne magazyny, dziewięć studni, zbrojownię, kaplicę,
więzienie, szpital, piekarnię, browar, warsztaty rzemieślnicze
i prochownię. Była całkowicie samodzielna i samowystarczalna.
Do obrony służyły 264 moździerze. Rozległość tego systemu i jego
lokalizacja pozwala zaliczyć twierdzę do największych gόrskich
założeń obronnych Europy.
DZIEŃ 7

GŁUCHOŁAZY. Ostatniego dnia będziemy wypiekać chleb

w tradycyjnym piecu w Wilamowicach. Następnie pojedziemy do
Głuchołaz, gdzie będziemy spacerować po Górach Opawskich.
Na finał naszej tygodniowej przygody zaplanowano jazdę konną
w Łące Prudnickiej.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- 7 noclegów
- wyżywienie
- jazda konna
- pieczenie chleba
- opieka organizatora
Cena nie zawiera:
wstępów do obiektów oraz kosztów dojazdu
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3 DNI

Chocianowice – Maciejów - Kluczbork

DZIEŃ 1
CHOCIANOWICE.

Naszą
wycieczkę
rozpoczynamy
od zakwaterowania w gospodarstwie agroturystycznym
w Chocianowicach. Później czekają na nas trzygodzinne
zajęcia w miejscowym kółku gospodyń wiejskich. Na finał dnia
zaplanowano ognisko oraz grilla, podczas którego będzie można
skosztować regionalnego krupnioka.
DZIEŃ 2
MACIEJÓW. Można śmiało powiedzieć, że drugi dzień

będzie dniem spędzonym w kościółkach. Zaczynamy jednak od
ekologicznego śniadania w gospodarstwie „Ekostyl”. Później czeka
na nas zwiedzanie świątyń w Maciejowie, Biskupicach, Rożnowie
i Brzezinkach. W pasiece w Gierałcicach skosztujemy miodu prosto
z ula oraz powstałej na jego bazie miodówki.
Następnie druga tura zwiedzania zabytkowych, przepięknych
kościółków w: Laskowicach, Lasowicach Wielkich, Wędrynii
i Lasowicach Małych. W przerwie od zwiedzania zjemy przepyszny,
tradycyjny obiad i deser w „Starej Karczmie” w Chocianowicach.
Na koniec dnia z kościółkami, zostaną do zobaczenia jeszcze trzy:
w Chocianowicach, Bąkowie i Ligocie Górnej. Na sam finał ognisko
i kolacja w gospodarstwie, w którym nocujemy.
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DZIEŃ 3
KLUCZBORK. Trzeci dzień naszej regionalnej wycieczki po

Ziemi Kluczborskiej rozpoczniemy od spaceru po Kluczborku.
Odwiedzimy muzeum i zjemy obiad w restauracji. Na koniec
czekają na nas jeszcze kajaki. Kluczbork będzie można podziwiać
od strony rzeki, a na finał czeka nas relaks nad Zalewem Kluczbork.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- zakwaterowanie: 2 noclegi w gospodarstwie
agroturystycznym
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiad + 2 ogniska
wraz z kolacją
- zwiedzanie z przewodnikiem
- zajęcia w kółku gospodyń wiejskich
- degustacja miodu i miodówki oraz prezentacja
pszczelarstwa – pasieka Gierałcice
- spływ kajakowy z przewodnikiem odcinkiem „rodzinnym”
- transport: busem w trakcie zwiedzania.
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Czas na Slow Food!
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1 DZIEŃ

Wśród bobrów
i ptaków błotnych

BIADACZ

SKAŁĄGI

Zajęcia odbywają się w gospodarstwie „Ekostyl”, które było
jednym z pierwszych gospodarstw ekologicznych w województwie
opolskim. Gospodarstwo ma atest oraz aktywnie uczestniczy
w rozwoju rolnictwa ekologicznego. W gospodarstwie jest
mała przetwórnia zbóż ekologicznych. Wytwarzane są mąki
pełnoziarniste, kasze i płatki zbożowe, które można kupić.
W programie pobytu w gospodarstwie „Ekostyl” jest m.in. wspólne
przygotowanie posiłku slow food wraz z wyjaśnieniem całej idei
tego ruchu (to ruch społeczny skupiający osoby zainteresowane
ochroną tradycyjnej kuchni upraw rolnych i hodowli zwierząt),
mielenie ziaren orkiszu na żarnach, wyrabianie i pieczenie
ciasta, dojenie kozy oraz przebywanie z innymi zwierzętami
gospodarskimi: krowy, świnie różnych ras, koń oraz ptactwo. Jeśli
pogoda nie będzie sprzyjać, to w sali kominkowej będziemy ręcznie
robić świece z wosku pszczelego.

”Teklusia” należy do Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura
2000 i jest ważną ostoją ekosystemów torfowiskowych i łąkowych.
Podmokłe łąki są siedliskami wielu rzadkich ptaków, występuje
tu m.in. derkacz, żuraw, kania czarna i kania ruda. Naturalny
podmokły charakter „Teklusi” pomagają utrzymać występujące tu
bobry. Oprócz bogatego świata zwierząt miłośnik przyrody znajdzie
tu również rzadkie gatunki roślin. Rosną tu m.in. dwa gatunki
storczyków: kukułki szerokolistnej i kukułki krwistej.
W programie imprezy przewidziano m.in.: wycieczkę na mokradła
„Teklusia” oraz zajęcia przyrodnicze w terenie lub indywidualne
„polowanie z lornetką i obiektywem”; obserwację ptaków wodnobłotnych oraz drapieżnych i szukanie śladów żeremi mieszkających
tam bobrów.

1 DZIEŃ

INFORMACJE O WYCIECZCE
INFORMACJE O WYCIECZCE
Czas trwania zajęć: 4 godziny
Dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób)
Dojazd: autokarem
DODATKOWE ATRAKCJE
Obserwacje dzikich ptaków nad stawem przy gospodarstwie,
wioska tematyczna Maciejów, kuźnia (pokazy kucia i galeria
metaloplastyki) – Bąków, Adventure Park Sparta (park
linowy), kąpielisko, drewniany kościół – Bąków
KONTAKT
LGD Dolina Stobrawy: tel. +4877 413 11 38
Gospodarstwo agroturystyczne „Ekostyl” – Biadacz:
tel. +48 504 259 250
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Czas trwania zajęć: 3 godziny (z ogniskiem)
Wycieczka dla grup zorganizowanych oraz osób
indywidualnych
Dojazd: samochodem, autokarem lub PKS-em
DODATKOWE ATRAKCJE
Grobowiec w kształcie piramidy: Rożnów,
Drewniane kościoły: Rożnów, Brzezinki, Jakubowie,
Gród rycerski: Biskupice
KONTAKT
Grupy zorganizowane:
LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
Osoby indywidualne: Pani Olejnik: tel. +48 608 528 989
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szlak sakralny ......................................................................................46
Weekend z aparatem w ręku ........................................48
Wędkowanie w Dolinie Stobrawy ..............................49
Szlakiem drewnianej architektury ..............................50
Poznaj świat sprzed lat! .........................................................52
Opolskie Zamki i Pałace ........................................................54
Opolskie pielgrzymowanie .................................................56
Opolskie Rezydencje ................................................................58
Blisko natury ........................................................................................60
Opolskie kwitnące ........................................................................62
Festiwalowy weekend ............................................................64
Męski weekend w grodzie ...............................................66
Szlakiem Cystersów ...................................................................68
Dwa dni ze skarbami i górami ..........................................70
Niezapomniane weekendy w Hotelu „Court”.....72
Bądź piękna! .........................................................................................74
Kolorowy weekend w „Szarej Willi” w Opolu ...75
Oferta dla Seniorów .....................................................................76

Tematyczne

Tematyczne
Czy
e…?
wiesz, ż
Górze
na
tr
Amfitea
mieścić
po
e
oż
m
św. Anny
idzów,
w
s.
ty
od 30 do 100
ym
dn
je
go
co czyni
z największych
w Europie.

parkiem krajobrazowym. Ci, którym spodoba się sanatorium,
mogą do niego wrócić na dłużej by podreperować swoje zdrowie.
Kuracjuszom i turystom stworzono optymalne warunki sprzyjające
regeneracji psychofizycznej. Wykorzystywane są do tego celu
naturalne położenie miejsca oraz związane z nim bogate pokłady
wód oligoceńskich.

Szlak sakralny

1 DZIEŃ

OPOLE. Pobyt w Opolu zaczynamy od podziwiania uroków
Opolskiej Wenecji. Stąd już tylko kilka kroków do Kościoła
pw. Świętej Trójcy, w którego kryptach znajdują się szczątki
Piastów Opolskich.
Co roku, pod koniec września, franciszkanie na odwiedzanym
przez tysiące osób Jarmarku Franciszkańskim zbierają fundusze
na remont świątyni. Podczas jarmarku można kupić m.in.
medykamenty i specyfiki zakonne, ale także popróbować
tradycyjnego jadła i napitku.

Nie wypada nie odwiedzić opolskiej Katedry oraz bardzo
popularnego i urokliwie położonego na Wzgórzu Uniwersyteckim
tzw. „Kościoła na Górce”.

Jemielnica – Góra św. Anny – Kamień Śląski – Opole

JEMIELNICA. Na Opolszczyźnie nie brakuje interesujących

zabytków architektury sakralnej. Na zobaczenie najważniejszych
trzeba poświęcić co najmniej 10 godzin.

Naszą wycieczkę zaczynamy w Jemielnicy, gdzie odwiedzających
zachwyca pięknie odrestaurowany pocysterski kompleks klasztorny,
mający swe początki w XIII wieku. Prawdziwą perełką jest tutaj
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i jego zaperające dech w piersiach
dwanaście barokowych ołtarzy bocznych z połowy XVIII wieku.
GÓRA ŚW. ANNY. W drugim punkcie wycieczki docieramy

do Bazyliki św. Anny Samotrzeciej, ale część naszego czasu
poświęcamy również obiektom związanym nie z religią, a historią
Śląska. To Pomnik oraz Muzeum Czynu Powstańczego postawione
w miejscu, w którym w 1921 r. walczyli uczestnicy III Powstania
Śląskiego.

Warty zobaczenia jest unikalny, monumentalny, kamienny
amfiteatr, wybudowany przez nazistów w latach 30-tych XX wieku.
Ale Góra Św. Anny to przede wszystkim Bazylika i Sanktuarium
Św. Anny, oraz urokliwa kalwaria licząca 40 kaplic na zboczach tego
wygasłego wulkanu.
KAMIEŃ ŚLĄSKI. Nie sposób ominąć późnobarokowy pałac

w Kamieniu Śląskim wraz z sanktuarium. To miejsca urodzenia
św. Jacka Odrowąża oraz bł. Czesława i bł. Bronisławy – rodzeństwa
Św. Jacka. Obok pałacu i sanktuarium sanatorium rehabilitacyjne
Sebastianeum Silesiacum, które jest otoczone 14-hektarowym
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INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Parafia NMP i św. Jakuba
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
tel. +48 77 4625 131
Muzeum Czynu Powstańczego
ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra Świętej Anny
tel. +48 77 461 54 66
Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury
ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski
tel. +48 77 46 71 120
Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów
Dom Zakonny w Opolu
Plac Wolności 2, 45-018 Opole
tel. +48 77 454 89 09
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Wędkowanie
w Dolinie Stobrawy
Weekend z aparatem w ręku
Nysa - Kałków – Paczków - Otmuchów

3 DNI

Jeśli robicie zdjęcia i szukacie inspiracji albo świeżych pomysłów
koniecznie musicie skorzystać z tego zaproszenia. Weekendy
fotograficzne prowadzone są wspólnie z zapaloną miłośniczką
fotografii Ewą Sobkowiak. Warsztaty z aparatem w ręku z pewnością
są ciekawszą formą nauki niż czytanie nawet najlepszych książek
o fotografii. W okolicach Nysy ciekawych plenerów nie brakuje.
Krajobraz, wspaniała przyroda, cenne zabytki i unikatowe miejsca
sprawią, że nie zabraknie Wam miejsc do wykorzystania zdobytych
umiejętności oraz pomysłów na ciekawe ujęcia.
Weekend z aparatem w ręku nie może być nudny. Zaczyna się
od piątkowego, integracyjnego ogniska. Sobota to już przygoda
z aparatem. Po porannej kawie wyjazd w plener, na zdjęcia:
na stopień wodny, żelazny most kolejowy na Nysie Kłodzkiej,
do folwarku w Piotrowicach Nyskich, romańskiego kościoła
w Kałkowie, czy na finał do Paczkowa i Otmuchowa. Całość kończy
się w niedzielę po obiedzie. Zdjęcia i wspomnienia pozostaną na
wiele lat.

1 DZIEŃ

DOLINA STOBRAWY
Okazuje się, że nie trzeba mieć karty wędkowania by legalnie
posiedzieć nad stawem i pomoczyć kija. Amatorzy wędkowania
mogą skorzystać z oferty stawów prywatnych. Agroturystyka
„U Norberta i Uli” w Wierzchach swoim gościom udostępnia
zarybione stawy i grilla, gdzie złowioną rybę można upiec.
Po wędkowaniu możemy na chwilę oderwać się od ryb
i w Maciejowie (który bywa nazywany mekką pszczelarstwa)
zwiedzić pasiekę zarodową ks. Jana Dzierżona, światowej sławy
odkrywcy i naukowca w dziedzinie pszczelarstwa. Nieopodal jest
także staw, więc jeśli ktoś szybko zatęskni za wędkowaniem może
się tam zatrzymać.
Miłośnicy wędkowania mogą również usiąść z wędką nad
brzegiem stawu w agroturystyce „U Barbary i Witolda Stodołów”
w Bogdańczowicach.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Dojazd: pociągiem do stacji Kluczbork, samochodem
lub autokarem na miejsce
DODATKOWE ATRAKCJE

DODATKOWE INFORMACJE
CENA ZAWIERA:
- 2 noclegi
- wyżywienie
- udział w warsztatach fotograficznych połączonych
ze zwiedzaniem terenu Księstwa Nyskiego samochodem
terenowym
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Wioska tematyczna – Maciejów, Stobrawski Park
Krajobrazowy
KONTAKT
LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
„U Norberta i Uli”: tel. +48 692 681 653
Barbara i Witold Stodoła: tel. +48 602 538 469
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1 DZIEŃ

Opole – Laskowice – Olesno – Byczyna – Maciejów

OPOLE. Na podziwianie opolskiej drewnianej architektury śmiało

można poświęcić cały jeden dzień, a na końcu i tak się okaże, że
zabrakło nam czasu. Pierwszy punkt wyprawy w przeszłość robimy
w Muzeum Wsi Opolskiej. Po wizycie w opolskich Bierkowicach,
gdzie jest skansen popularyzujący kulturę ludową i drewniane
budownictwo wiejskie, można ruszyć na północ regionu.

LASKOWICE. Po opuszczeniu Opola najpierw udajemy się
do Kolanowic i Bierdzan, gdzie w drewnianych kościółkach czekają
na nas polichromie, a później do Laskowic. Tam jest Laskowicka
Śmierć – mumia, która spoczywa w miejscowym kościele już od
ponad 400 lat. To młoda kobieta – hrabina Brygida Buchta von
Buchtitz. Jej zwłoki są doskonale zachowane, choć nigdy nie były
zmumifikowane. To zasługa niezwykłego mikroklimatu i silnego
pola magnetycznego, jakie naukowcy z Wrocławia i Berlina w latach
30. ubiegłego wieku wykryli w tym miejscu.
OLESNO. Następnie odbijamy na północny-wschód by zobaczyć

„Oleską różę zaklętą w drewnie” – czyli drewniany kościół pw. Św. Anny
w Oleśnie. To jeden z najoryginalniejszych kościołów odpustowych,
perła architektury drewnianej. Największą świętość oleskiego
sanktuarium stanowi późnogotycka figura Św. Anny Samotrzeciej
z końca XV w. lub początku XVI w. Od początku kościół był postrzegany
przez ludzi wiary jako miejsce cudowne. Tak też jest dzisiaj.

BYCZYNA. Drugą połowę dnia wypełni nam swymi atrakcjami
Gród Rycerski leżący w Biskupicach nieopodal Byczyny.
W grodzie chętni mogą się nauczyć strzelania z łuku oraz rzucania
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toporem, a także poznają inne rzemiosła i „ginące zawody”.
Można także przenocować i ucztować w „rycerskich” warunkach.
A wszystko to nad przepięknym zalewem Brzózki.
MACIEJÓW. W miejscu, w którym pracował i żył „Kopernik ula” –
ksiądz Jan Dzierżon do dziś funkcjonuje Pasieka Zarodowa zajmująca
się profesjonalnie pszczelarstwem. Znajdziemy tutaj również
„pszczelarski skansen” oraz sklep z produktami pochodzącymi
z ula. Można także skorzystać z pszczelich inhalatorów, czyli sesji
inhalacyjnych relaksujących i poprawiających samopoczucie.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- korzystanie z atrakcji Grodu
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Gród Rycerski ma bogaty kalendarz wydarzeń. Nie jest
kłopotem natknięcie się na rycerski turniej lub potyczki
polskich i czeskich wojów. Szczegółowe kalendarium
imprez jest dostępne na stronie www.grod.pl.tl
Muzeum Wsi Opolskiej - więcej informacji:
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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NYSA. Następnie skierujemy się na południe województwa do
„Śląskiego Rzymu” – jak często określana jest Nysa. Nazwano ja tak
z uwagi na architektoniczny przepych i bogactwo, które zmieniło
oblicze miasta w XVIII w. Zwiedzimy Twierdzę Nyską, Dom Wagi
Miejskiej oraz Bazylikę św. Jakuba i św. Agnieszki. Ważnym punktem
będzie tutaj Muzeum Ziemi Nyskiej znajdujące się w przepięknym
budynku Pałacu Biskupiego, w którym przez stulecia rezydowali
panowie tych ziem – biskupi wrocławscy.

DZIEŃ 3

Poznaj świat sprzed lat!

3 DNI

Opole – Krasiejów – Ozimek – Turawa
– Góra Św. Anny – Nysa – Paczków – Brzeg – Opole

DZIEŃ 1
OPOLE. Na Opolszczyźnie jest tyle atrakcji muzealnych, że trzy

dni na ich poznanie mogą nie wystarczyć. Na coś się jednak trzeba
zdecydować. Zwiedzanie zaczynamy więc od stolicy regionu, od
Muzeum Śląska Opolskiego. Kilka metrów dalej, przy tej samej
ulicy Św. Wojciecha stoi Kamienica Czynszowa prezentujące
wnętrza wyposażenie opolskich mieszkań z lat 1890-1945. Później
możemy zrobić godzinną przerwę, na to by odetchnąć przed
atrakcjami sprzed setek milionów lat.

KRASIEJÓW. Pół godziny jazdy od Opola jest Krasiejów,

a w nim chyba największy w Europie jurapark. Tyranozaury, allozaury,
stegozaury, a szczególnie 16-metrowe brachiozaury robią wrażenie
nie tylko na najmłodszych. Ci do dyspozycji mają także ogromny
plac zabaw i plażę z kąpieliskiem. JuraPark – który jest największą
atrakcją turystyczną regionu – oferuje także kino 5D, czy wielkie
multimedialne oceanarium. Najmłodszym niezapomnianych wrażeń
dostarczy z pewnością wejście do paszczy T-rexa. Zwiedzić możemy
tutaj również niesamowity Pawilon Paleontologiczny prezentujący
wykopaliska prehistorycznych kości, nad którymi stąpamy... po
szklanej podłodze. Wracając z JuraParku możemy zatrzymać się przy
żeliwnym moście w Ozimku.
DZIEŃ 2

GÓRA ŚW. ANNY. Po prehistorycznych atrakcjach pierwszego
dnia, spotkamy się ze znacznie nowszą historią: zwiedzimy Muzeum
i Pomnik Czynu Powstańczego, które upamiętniają Powstania
Śląskie sprzed ponad 90 lat. Czeka tam także na nas unikatowy,
ogromny kamienny amfiteatr oraz Bazylika św. Anny Samotrzeciej.
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PACZKÓW. Paczków leży na samym końcu województwa
opolskiego. Tam nie możemy ominąć Muzeum Gazownictwa,
które ma ponad 3 tys. eksponatów, w tym imponującą kolekcję
gazomierzy czy starych urządzeń domowych na gaz. Są także
starodawne elementy wyposażenia łazienek i kuchni.
BRZEG. Zamek Piastów Śląskich, będący siedzibą arcyciekawego

muzeum, zwany bywa „Śląskim Wawelem”. To z powodu
podobieństwa zamkowych krużganków w Brzegu do tych, które
znamy z Krakowa. Zobaczymy także ratusz, kościół pw. św. Krzyża
oraz kościół pw. św. Mikołaja.

OPOLE. Trzydniową wycieczkę po

zbiorach muzealnych
Opolszczyzny kończymy tam, gdzie zaczynaliśmy, czyli w Opolu.
Spacer po skansenie z dawnymi drewnianymi zagrodami dostarczy
niezapomnianych wspomnień. Można zobaczyć m.in. dwa wiatraki,
kuźnię, karczmę czy piec do wypieku chleba.
INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
JuraPark Krasiejów: www.juraparkkrasiejow.pl
Muzeum Gazownictwa: www.muzeumgazownictwa.pl
www.paczkow.pl
Muzeum Wsi Opolskiej: czynne od połowy kwietnia
do połowy października. W okresie pełnego udostępniania
zwiedzać można zarówno tereny ekspozycyjne, wystawy
stałe jak i czasowe, w godzinach:
poniedziałek: 10.00 – 15.00
wtorek-piątek: 10.00 – 17.00
sobota-niedziela: 10.00 – 18.00
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stadnina, gdzie hodowane są konie pełnej krwi angielskiej,
odnoszące sukcesy na międzynarodowych arenach. Można tam
skorzystać nie tylko ze spaceru po przepięknym parku, ale również
z przejażdżki bryczką.
NYSA. Zwiedzanie „Śląskiego Rzymu”, w którym nie sposób
pominąć Kościoła św. Piotra i Pawła, Bazyliki pw. św. Jakuba
i Agnieszki oraz Pałac Biskupów Wrocławskich.
Zajrzymy również do systemu pruskich fortyfikacji – Twierdzy
Nysa. Co roku, na przełomie lipca i sierpnia, odbywa się tam wielka
rekonstrukcja bitwy, jaka rozegrała się w 1807 r. między wojskami
napoleońskimi a pruskimi. Była to bitwa o Twierdzę Nysa.
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OTMUCHÓW. Otmuchów bywa określany mianem „stolicy

kwiatów województwa opolskiego”, a to z racji odbywającego
się tam co roku, w pierwszych dniach lipca, Lata Kwiatów.
Co roku tą wyjątkową imprezę o europejskim formacie odwiedza
100 tys. osób. Ponadto w Otmuchowie uwagę przyciąga piękny
renesansowy ratusz z zegarem słonecznym, kościół Św. Mikołaja
z cennym malarstwem Willmanna, a także górujący nad miastem
zamek. Natomiast w pałacu w Sulisławie czeka na nas nie tylko
degustacja herbat indyjskich, ale także poznanie tajników jogi.
DZIEŃ 3

BRZEG. W Brzegu czeka nas zwiedzanie „Śląskiego Wawelu” -

Opolskie Zamki i Pałace

3 DNI

Rogów Opolski – Kędzierzyn-Koźle – Kamień Śląski
– Moszna – Nysa – Otmuchów – Brzeg - Opole

DZIEŃ 1
ROGÓW OPOLSKI. Zamek leży nad dawnym korytem
Odry, ale ciekawostką która do niego przyciąga wielu turystów są
europejskie zabytki piśmiennictwa i ikonografii, które Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Opolu zbiera od kilkudziesięciu lat. Na
szczególną uwagę zasługują rękopisy: pergaminowe spisane
w XIV w. w kancelariach książąt opolskich, urbarz Niemodlina
z 1581 r., który należał do znanego i zasłużonego rodu hrabiowskiego
von Haugwitz. Po czymś dla ducha, należy się także coś dla ciała,
np.: kawa w kolejnym pałacu, tym razem w Większycach.
KĘDZIERZYN-KOŹLE. Dwugodzinny rejs po Odrze i Kanale

Kłodnickim ze śluzowaniem. Największą atrakcją rejsu jest Syfon
Kłodnicy (to przepust syfonowy dla rzeki Kłodnicy zbudowany
z betonowych rur pod Kanałem Gliwickim).
KAMIEŃ ŚLĄSKI. Tam, gdzie urodził się św. Jacek Odrowąż,

czeka na nas zwiedzanie późnobarokowego pałacu. Pierwsze
udokumentowane wzmianki o Kamieniu Śląskim pochodzą
z początku XII w. Był to wówczas silny gród rycerski należący do
słynnej w Europie rodziny Odrowążów. W 1104 r., według relacji
Galla Anonima, miał tu przebywać książę Bolesław Krzywousty.
Następnie w wycieczkowym planie jest obiadokolacja, degustacja
win oraz wieczór przy muzyce.
DZIEŃ 2

Zamku Piastów Śląskich, mieszczącego w swoich murach muzeum
oraz spacer po tym arcyciekawym mieście, podczas którego
zobaczymy m.in. kościół Św. Mikołaja, kościół Św. Krzyża oraz
urokliwy renesansowy ratusz.

OPOLE. W stolicy województwa nie pominiemy górującej
nad miastem Wieży Piastowskiej. Jest ona jednym z najstarszych
zabytków architektury obronnej w Polsce i liczy sobie 700 lat.
Kojarzy się z opolskim festiwalem, ponieważ w trakcie transmisji
można ją często oglądać na ekranie telewizora. Festiwal piosenki
odbywa się po sąsiedzku w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki,
w którym są odsłonięte fundamenty średniowiecznego grodu.
Atrakcją w Opolu są również odrestaurowane kilka lat temu mury
wraz z Basztą Prochową, które leżą nad samą Odrą. Władcami tego
zakątka miasta są rycerze z Opolskiego Bractwa Rycerskiego, którzy
zawsze chętnie zademonstrują (po wcześniejszym umówieniu się)
próbkę swoich umiejętności.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach
- kawa w Pałacu w Większycach
- rejs statkiem po Odrze
- degustacja win połączona z muzyką na żywo
w Pałacu Lucja
- atrakcje Grodu w Biskupicach
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Lato Kwiatów w Otmuchowie:
www.otmuchow.pl

MOSZNA. Atrakcją Mosznej jest nie tylko baśniowy zamek

- „Śląski Disneyland”, ze swoimi licznymi wieżyczkami i liczbą
pomieszczeń równą liczbie dni w kalendarzu, ale również sąsiednia
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Tematyczne

Tematyczne
(freski Sebastiniego, sztukaterie Schuberta) gotyckiej kolegiaty
Św. Bartłomieja. Następnym punktem wycieczki będzie Klasztor
Paulinów w Mochowie–Paulinach, gdzie zobaczymy pierwszą kopię
Obrazu Jasnogórskiego.
BIAŁA. Tam mieści się największy w województwie opolskim
ocalały cmentarz żydowski - „Kirkut”. Położony jest na zachodnich
stromych stokach wzgórza Kopiec, wśród gęstego lasu. To ostatnia
pamiątka kwitnącej tu niegdyś kultury żydowskiej. Nieprzypadkowo
Białą zwano po hebrajsku Macum Cadik – Miasto Sprawiedliwych.
PRUDNIK. W Prudniku warto wejść na Wieżę Woka, która
jest pozostałością średniowiecznego murowanego zamku. Po
gruntownym remoncie, w 2009 r., prudnicka wieża stała się
punktem widokowym. Kolejnym punktem na trasie pielgrzymkowej
jest Sanktuarium Św. Józefa - miejsce uwięzienia Prymasa Stefana
Wyszyńskiego (w latach 1954-55). Dalej w planach jest przejazd do
Czech do Kościoła Marii Panny Nieustającej Pomocy (Kostel Panny
Marie Pomocné) w Zlatych Horach. W drodze powrotnej do Polski
będzie można zrobić zakupy po czeskiej stronie. Na koniec dnia
przewidziano spacer po parku zdrojowym w Głuchołazach.
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DZIEŃ 3

Opolskie pielgrzymowanie
Opole – Kamień Śląski – Góra Św. Anny
– Głogówek – Biała – Prudnik – Nysa – Opole

3 DNI

NYSA. Najważniejsze punkty warte odwiedzenia w „Śląskim
Rzymie”, zwanym tak m.in. z powodu znaczenia tego miasta dla
śląskiego katolicyzmu oraz ze względu na bogatą architekturę,
to: Bastion św. Jadwigi, Kościół św. Piotra i Pawła, Skarbiec,
Bazylika pw. św. Jakuba i Agnieszki, Pałac Biskupów Wrocławskich.
Koniecznie trzeba też poznać historię Błogosławionej Marii Luizy
Merkert – założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
OPOLE. W Opolu zostanie nam jeszcze do zwiedzenia kościół

DZIEŃ 1
OPOLE.

Zwiedzanie sakralnych zabytków Opolszczyzny
rozpoczynamy od Katedry Opolskiej oraz Muzeum Diecezjalnego.
To pierwsze w Polsce muzeum, które wybudowano od podstaw po
II wojnie światowej. Najcenniejszymi zabytkami są gotyckie figury:
„Madonna z dzieciątkiem” z praskiej szkoły Parlerów, „Krucyfiks”
z kręgu Tilmana Riemeschneidera, „Pieta” z warsztatu mistrza Wita
Stwosza, a także „Adoracja dzieciątka” ze szkoły Fra Angelico.

KAMIEŃ ŚLĄSKI. Dużych wrażeń wizualnych i przeżyć
duchowych dostarczy Sanktuarium Św. Jacka Odrowąża w Kamieniu
Śląskim. Mieści się ono w Pałacu – miejscu narodzenia Św.
Jacka oraz bł. Czesława i bł. Bronisławy. Sam pałac otoczony jest
urokliwym 14-hektarowym parkiem krajobrazowym, a w jego
sąsiedztwie funkcjonuje sanatorium Sebastianeum Silesiacum.
GÓRA ŚW. ANNY. Góra Św. Anny przyciąga wielu
pielgrzymów już od 500 lat. Jest interesującym miejscem nie tylko
z powodu bazyliki św. Anny Samotrzeciej, kalwarii Annogórskiej,
kamiennego amfiteatru, Pomnika i Muzeum Czynu Powstańczego,
które upamiętniają Powstania Śląskie sprzed 90 lat, ale także
ze względu na swoje walory geograficzne. Nocleg przewidziano
w Domu Pielgrzyma.

DZIEŃ 2
GŁOGÓWEK

To niezwykle urokliwe, niespełna 6-tysięczne miasteczko, zachwyci
nas franciszkańskim kościołem ze znajdującym się w jego wnętrzu
Domkiem Loretańskim, ale także bogatym barokowym wnętrzem
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pw. Świętej Trójcy, który zbudowano w XIV w. oraz krypta
franciszkańska, w której można zobaczyć cenne nagrobki i resztki
średniowiecznych polichromii (w tym najstarsze z malowideł
ściennych na Górnym Śląsku). W podziemiach kościoła spoczywają
szczątki ośmiu książąt i pięciu księżnych opolskich w tym wnuczki
Władysława Łokietka – Elżbiety.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 2 noclegi
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- przejazd: autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Kościół pw. Świętej Trójcy: www.opole.franciszkanie.pl
Podziemia udostępniane są do zwiedzania zorganizowanym
grupom od poniedziałku do piątku, od 10 do 17,
po uprzednim zgłoszeniu się przy furcie klasztornej.
Konieczne jest minimum 3-dniowe wyprzedzenie, może
być dokonane telefonicznie lub osobiście. Można także
skorzystać z oprowadzenia po całym obiekcie przez
przewodnika.
Więcej o bazylikach:
www.swanna.pl
www.bazylika-nysa.pl
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Opolskie Rezydencje

Tematyczne
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1 DZIEŃ

Rogów Opolski – Moszna – Kamień Śląski

ROGÓW OPOLSKI. Pięknych rezydencji i pałaców na Śląsku
Opolskim nie brakuje. Niestety wiele z nich jest zaniedbanych
i w kiepskim stanie. Na szczęście są też wyjątki – piękne i odnowione
obiekty.

Jednym z nich jest renesansowo-klasycystyczny zamek nad
dawnym korytem Odry w Rogowie Opolskim, należący dawniej do
znanego i zasłużonego rodu hrabiowskiego von Haugwitz. Obecnie
mieści się tam siedziba oddziału zabytkowych zbiorów Biblioteki
Publicznej w Opolu, w której zdeponowano wiekowe starodruki,
rękopisy, mapy i grafiki.
MOSZNA. Baśniowy zamek z 99 wieżami i 365 świetnie

zachowanymi komnatami to kolejna rezydencja, której pominąć
po prostu nie można. Zamek otacza park z pięknymi azaliami
i rododendronami.
Następnym punktem jest pałac w Większycach. Tam serwowane są
m.in. królewskie obiady w przepięknych wnętrzach neogotyckiego
pałacu. Po takim wykwintnym obiedzie aż wypada napić się
dobrego wina we wnętrzach Pałacu Lucja w Zakrzowie.

58

KAMIEŃ
ŚLĄSKI. Zwiedzamy późnobarokowy pałac
w Kamieniu Śląskim. To miejsce, w którym urodził się św. Jacek
Odrowąż i błogosławieni Czesław i Bronisława Odrowąż. Pierwsze
wzmianki o tej miejscowości pojawiają się w 1104 r. w kronice Galla
Anonima. Dziś w pałacu mieści się m.in. Centrum KonferencyjnoNaukowe Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego oraz ośrodek
rekolekcyjny.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 obiad
- degustacja win w Pałacu Lucja
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- przejazd: autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Zamek w Mosznej. Od stycznia do marca i w listopadzie
oraz grudniu na zwiedzanie zamku trzeba się wcześniej
umówić. W trakcie sezonu, od kwietnia do października,
obiekt dostępny w dni wolne od 10, a w dni robocze od 14.
Więcej o zamku: www.moszna-zamek.pl
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Blisko natury

2 DNI

Pokój – Maciejów – Olesno - Opole

DZIEŃ 1
POKÓJ. Pokój ma aspiracje by stać się miejscowością

uzdrowiskową i być może wkrótce na tablicach z nazwą
miejscowości pojawi się „Zdrój”. Oprócz leczniczych wód jest tam
kościół ewangelicki oraz przepiękny park. W pobliskim Zagwiździu
można wytężyć wzrok i spróbować zobaczyć borsuka (gmina Murów
promuje się tymi sympatycznymi zwierzakami), a następnie zwiedzić
hutę w tej miejscowości. Kolejna – mrożąca krew w żyłach atrakcja
- to spotkanie z „laskowicką śmiercią”, czyli mumią z drewnianego
kościoła w Laskowicach. To młoda kobieta – hrabina Brygida Buchta
von Buchtitz, która – według jednej z legend – zmarła na dżumę. Jej
zwłoki są doskonale zachowane, choć nigdy nie były mumifikowane.
To zasługa niezwykłego mikroklimatu i silnego pola magnetycznego.

MACIEJÓW. Pasiekę Zarodową w Maciejowie, zwaną też mekką
pszczelarzy, założył zasłużony dla pszczelarstwa ks. Jan Dierżon.
Koniecznie trzeba tam obejrzeć dworek, laboratorium, skansen
pszczelarski oraz ule figuralne. Smakosze będą mogli tam spróbować
miodu oraz kupić nie tylko sam miód, ale także pyłki, wosk, propolis
czy ozdobne świece z wosku pszczelego. Organizowane są również
pokazy zjawiska partenogenezy (do września).

DZIEŃ 2
OLESNO. W Oleśnie do zobaczenia jest „Oleska róża zaklęta
w drewnie” – czyli drewniany kościół pw. Św. Anny w Oleśnie,
zbudowany właśnie na kształt róży. Do wyboru jest także zwiedzanie
Izby Przyrodniczo-Leśnej i Leśnego Arboretum przy leśniczówce
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Jaźwin w Nadleśnictwie Zawadzkie lub kilkugodzinny spływ kajakiem
po Małej Panwi, zakończony ogniskiem nad brzegiem rzeki.
OPOLE. Ostatnim punktem podróży po naturalnym Opolskim jest
ZOO w stolicy regionu. Ogród odnowiony po powodzi z 1997 r. cieszy
się dużą popularnością i w szczycie sezonu jest odwiedzany przez
kilka tysięcy osób w ciągu dnia. Jego największymi atrakcjami są
goryle, żyrafy, uchatki (które w trakcie karmienia zachwycają dzieci),
a także wyspa z lemurami (małpki nawet pozwalają się dotknąć).

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja
- zakwaterowanie: 1 nocleg w Pałacu
- ubezpieczenie: NW (10.000 zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Maciejów: Pasiekę zarodową najlepiej odwiedzać w czasie
miodobrania, od połowy maja do połowy lipca. Można
wówczas nie tylko spróbować miodu, ale także zajrzeć do
środka ula.
ZOO: Na stronie internetowej www.zoo.opole.pl można
znaleźć godziny, w których karmione są uchatki – to jedna
z największych atrakcji opolskiego ogrodu, szczególnie
podoba się dzieciakom.

61

Tematyczne

Tematyczne

Czy
e…?
s
wie z, ż
ys
Jezioro N kie
2 powierzchni,
ma aż 22 km
e znajduje
a przy zaporz
rownia.
się hydroelekt

DZIEŃ 2
OTMUCHÓW. Otmuchów do 1810 r. pozostawał w rękach

Opolskie kwitnące

3 DNI

Moszna – Nysa – Otmuchów – Jezioro Nyskie

biskupów wrocławskich i stanowił część biskupiego księstwa
nyskiego. W mieście oglądamy zamek, który był rezydencją
biskupów wrocławskich i książąt nyskich. Ciekawostką jest
studnia tatarska na dziedzińcu i „końskie schody”, które są tak
szerokie i tak łagodne, że można było po nich wnosić biskupa
w lektyce. Następnie zwiedzimy barokowy kościół św. Mikołaja,
który zbudowano w latach 1691-93. W kościele są cztery
obrazy pędzla Michała Leopolda Willmanna, a także seria 38
fresków wykonanych przez Karola Dankwarta (twórca m.in. prac
w Kościele św. Anny w Krakowie czy na Jasnej Górze).
DZIEŃ 3

DZIEŃ 1
MOSZNA. W Mosznej zachwyca pałac nazywany „Śląskim

Disneylandem”. To określenie zyskał dzięki baśniowym
wieżyczkom, których w sumie jest 99. We wschodnim skrzydle
zamku, w najwyższej wieży, jest szkielet człowieka, który wiele
lat temu umieścili tam uczniowie jednej z lokalnych szkół. Do
dziś stanowi on jedną z atrakcji tego wyjątkowego zabytku.

Pałac otacza park z pięknymi azaliami i rododendronami. To
także miejsce muzycznego „Święta Kwitnących Azalii”, które
jest organizowane co roku. W trakcie zwiedzania można będzie
wybrać się na spacer lub na przejażdżkę bryczką.
NYSA. Na cel bierzemy Nysę, gdzie zwiedzamy najważniejsze
zabytki miasta m.in. Bazylikę pw. św. Jakuba i Agnieszki, która
jest największym obiektem sakralnym w mieście. Świątynia
w 2009 r. otrzymała tytuł bazyliki, a dwa lata później uznano
ją za pomnik historii. Obowiązkowo zwiedzamy zlokalizowany
w gotyckiej dzwonnicy Skarbiec św. Jakuba.

Intrygująca jest historia uratowania skarbu z wojennej
zawieruchy. Ostatni niemiecki proboszcz, ks. dr Wawra, wraz
z dwoma współpracownikami, zamurował skarb w specjalnej
skrytce pod prezbiterium kościoła św. Jakuba. W 2003 r.
w Nysie pojawili się mężczyźni, którzy byli świadkami ukrycia
kosztowności. Po wyburzeniu muru okazało się, że skrytka jest
nienaruszona.
To nie wszystkie atrakcje tego dnia, ponieważ na finał
zaplanowano nocleg na zamku w Otmuchowie.
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JEZIORO NYSKIE. Po trudach zwiedzania to miejsce

dostarczy nam doskonałej okazji do regeneracji sił. Jezioro
oddano do użytku w 1971 r., po zbudowaniu zapory betonowoziemnej o długości 2 km i szerokości 20 km. Może zgromadzić
111 mln. m3 wody.

Bączek, cyranka, remiza, czy mewa czarnogłowa – to tylko
niektóre gatunki ptaków, które mają swoje gniazda nad jeziorem.
Wiosną i jesienią okolice jeziora są miejscem odpoczynku
ptaków na trasie ich podróży do Afryki. Jezioro uznawane jest
za ostoję ptactwa wodnego, o randze europejskiej. Występują
tu tak rzadkie gatunki jak ostrygojad, brodziec pławny czy czajka
towarzyska. Okolice jeziora to teren Otmuchowsko-Nyskiego
Obszaru Krajobrazu Chronionego.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje
- zakwaterowanie: 1 nocleg w Zamku w Otmuchowie
i 1 nocleg w Nysie
- ubezpieczenie: NW (15.000zł)
- transport: przejazd: autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Nyski Ośrodek Rekreacji: www.nor.nysa.pl
Nysa: www.nysa.eu
Lato Kwiatów w Otmuchowie: www.otmuchow.pl
Zamek w Otmuchowie: www.zamek.otmuchow.pl
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Tematyczne

Festiwalowy weekend

Tematyczne

2 DNI

Krasiejów – Opole – Moszna

DZIEŃ 1
KRASIEJÓW. Park edukacyjno-rozrywkowy w Krasiejowie

co roku odwiedza blisko 300 tys. turystów. Taka liczba osób nie
może się mylić. Warto zajrzeć do JuraParku, w którym można
podziwiać modele dinozaurów naturalnej wielkości.
Wizytę zaczynamy jednak od przejażdżki Tunelem Czasu,
w którym w ciągu ośmiu minut poznamy historię powstawania
ziemi, od Wielkiego Wybuchu do kryzysu w czasie perm, przez
eksplozję karbońską, aż po trias. W kinie 5D wyświetlany jest
trójwymiarowy film o dinozaurach z czasów kredy i ich zagładzie.

OPOLE. Spacer wzdłuż Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki.

Wśród kostek brukowych opolskiego rynku znajdziemy m.in.
gwiazdy Ewy Demarczyk, TSA, czy Grzegorza Ciechowskiego.

Następnie czeka nas zwiedzanie gotyckiej Katedry Podwyższenia
Krzyża Św., trójnawowego, z dwiema wieżami od zachodu,
ze sklepieniem gwiaździstym z połowy XVI w. Wśród
najcenniejszych elementów wystroju jest m.in. gotycki obraz
Matki Boskiej Opolskiej z 1480 r.
Następnie wracamy do tematu wycieczki, czyli do opolskiego
festiwalu. W Amfiteatrze Tysiąclecia bawimy się na jednym
z koncertów. Te na żywo wyglądają zupełnie inaczej niż
w telewizji. Lepiej czy gorzej – ocenicie sami. Zabawa potrwa do
późnych godzin wieczornych.
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DZIEŃ 2
MOSZNA. Zwiedzanie najciekawszego zamku na Śląsku,

a może i w całej Polsce. To przykład eklektycznej rezydencji.
Podobno pierwszy obiekt wybudowali w tym miejscu
templariusze. Później rozbudowany i przebudowany w okresie
baroku. Dzisiejszy kształt pałac zawdzięcza przebudowom
z przełomu XIX i XX w., których dokonali śląscy przemysłowcy
i magnaci Thiele-Winckler. Ze względu na swój niepowtarzalny
charakter, często wykorzystywany jest przez filmowców. Jest też
ulubionym miejscem plenerowych ślubnych sesji fotograficznych.
Wokół zamku jest wspaniały park polecany szczególnie w maju
i czerwcu, gdy kwitną liczne azalie i rododendrony.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja
- zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu Szara Willa w Opolu
- ubezpieczenie: NW (15.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
Więcej o festiwalu: www.festiwalopole.com
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Tematyczne

Męski weekend w grodzie

Tematyczne

2 DNI

BISKUPICE
Niektórzy mężczyźni, mimo, iż dorośli, z siwiejącymi włosami na
głowach i zasiadający na poważnych stanowiskach, nadal lubią się
pobawić w to, co fascynowało ich, gdy byli małymi chłopcami.
Bez problemu mogą więc na dwa dni zostać rycerzami
w średniowiecznym grodzie pod Byczyną. Gród oferuje im dobrą
i niekonwencjonalną zabawę, rozrywkę w oryginalnej atmosferze
oraz „męskie” konkurencje w średniowiecznym stylu.
W programie przewidziano piątkową wieczerzę, dwa noclegi
w średniowiecznych komnatach, kąpiele w baliach szwedzkich
z podpiwkiem grodowej roboty i posiłki w staropolskiej karczmie.
Zaplanowano także zwiedzanie „Komnaty strachu” – czyli
średniowiecznej sali tortur oraz pokaz tańca brzucha w wykonaniu
tancerki belly dance.
Nie może zabraknąć także części treningowo-szkoleniowej.
Uczestnicy weekendu w grodzie będą się doskonalić w strzelaniu
z łuku, uczyć rzucania toporem, włócznią i nożem. Przewidziano
także warsztaty w zbrojowni, w ramach których będzie
przymierzanie uzbrojenia oraz oglądanie broni białej. Nie obejdzie
się bez wystrzałów z armat i hakownic. Dla chętnych nauka
fechtunku oraz musztry.

66

Tak napięty i interesujący program zapewne sprawi, że uczestnicy
tego weekendu będą mieli co opowiadać kolegom i chętnie wrócą
do grodu na kolejny męski weekend.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- zakwatrowanie: 2 noclegi w średniowiecznych
komnatach w Grodzie
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje
- poszczególne atrakcje grodu.
DODATKOWE ATRAKCJE
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia następujących
atrakcji (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem):
- balie szwedzkie
- paintball
- jazda na quadach
- wynajem kajaków i rowerków wodnych
- jazda konna lub przejażdżka bryczką
- masaże relaksacyjne, lecznicze, odchudzające
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2 DNI

Góra Św. Anny – Jemielnica - Rudy

DZIEŃ 1
GÓRA ŚW. ANNY

Podróżowanie Szlakiem Cysterskim nie ogranicza się jedynie do
zwiedzania klasztorów, ale jest też swoistą wyprawą w przeszłość,
pełną refleksji nad duchowym życiem blisko natury, bardzo
odległym od tego w obecnych czasach. Dwudniowe obcowanie
z cysterskim dziedzictwem pozwoli nam pogłębić wiedzę
o europejskich korzeniach.
Przygodę zaczynamy od zwiedzania najważniejszego sanktuarium
na Śląsku. Drewniana figurka-relikwiarz św. Anny Samotrzeciej
należy do najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku (pochodzi
z XV w.). Św. Anna w lewej ręce trzyma córkę - Marię, a na prawej
wnuka - Jezusa Chrystusa.
DZIEŃ 2

JEMIELNICA. W Jemielnicy zwiedzamy dawne opactwo

cystersów, ufundowane przez księcia opolskiego Bolka I, dla
cystersów sprowadzonych po 1280 r. z Rud. Opactwo złożone
jest z kościoła, klasztoru i budynków gospodarczych z ogrodami.
Obecny barokowy kształt nadano mu w pierwszej połowie XVIII w.
Wystrój wnętrza kościoła jest późnobarokowy (m.in. z obrazami
M. Willmanna z końca XVII w.) i rokokowy z XVIII w.

RUDY. Z Jemielnicy przejeżdżamy do Rud w powiecie
raciborskim, gdzie zwiedzamy zabytkowe romańsko–gotyckie
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opactwo cystersów. Współcześnie opactwo, będąc własnością
diecezji gliwickiej, funkcjonuje jako Pocysterski Zespół KlasztornoPałacowy. Łączy w sobie Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej oraz
Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej.
Zespół klasztorny Cystersów został wpisany do rejestru zabytków
prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W rejestrze
obejmującym zespół klasztorny cystersów znajdują się: kościół pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP z XIII w., klasztor, później pałac
z XIII w. oraz park z połowy XVII w.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja
- zakwaterowanie: 1 nocleg
- ubezpieczenie: NW (15.000zł)
- transport: przejazd autokarem
INFORMACJE O OBIEKTACH
www.rudy-opactwo.pl
www.szlakcysterski.org
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Dwa dni ze skarbami i górami

2 DNI

Nysa – Góry Opawskie - Głuchołazy

DZIEŃ 1
NYSA. Dzień w Nysie zaczynamy od zwiedzenia największego
obiektu sakralnego w mieście - Bazyliki pw. Św. Jakuba i Agnieszki.
W tym cennym zabytku architektury sakralnej pochowano ośmiu
biskupów wrocławskich. Obowiązkowo zwiedzamy także Skarbiec
św. Jakuba – zlokalizowany w gotyckiej dzwonnicy tutejszej bazyliki.
Nysa była na Śląsku centrum sztuki złotniczej. Zamawiającymi
i pierwszymi odbiorcami dzieł nyskich złotników byli przede
wszystkim biskupi wrocławscy. Okazją do powstania Skarbca, było
odnalezienie na początku XXI w. licznych naczyń liturgicznych,
ukrytych w 1945 r. przed wkraczającą do miasta Armią Czerwoną.
W ich odnalezieniu pomogli mężczyźni, którzy przed laty byli
świadkami ich ukrycia.
Z wieży widokowej ratusza będziemy mogli podziwiać panoramę
miasta nazywanego „Śląskim Rzymem” – to ze względu na bogatą
i różnorodną architekturę oraz znaczenie miasta dla śląskiego
katolicyzmu. Ognisko z kiełbaskami będzie na nas czekać jeszcze
przed noclegiem w Pokrzywnej.

DZIEŃ 2
GÓRY OPAWSKIE. Po śniadaniu odwiedzimy siedzibę
dyrekcji Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, a następnie
wyruszymy na Biskupią Kopę. Jest to najwyższy szczyt
polskiej części Gór Opawskich, a także najwyższe wzniesienie
województwa opolskiego. Pod koniec XIX w. wyznaczono tu
pierwsze szlaki prowadzące na szczyt oraz wybudowano czynną
do dziś wieżę widokową. Biskupia Kopa jest od wieków górą

70

graniczną – od 1229 r. rozdzielała biskupstwa wrocławskie
i ołomunieckie, po wojnach śląskich tereny pod panowaniem
Habsburgów i Hohenzollernów, następnie Czechosłowację
i Niemcy, a obecnie przez szczyt przebiega granica polsko-czeska.
GŁUCHOŁAZY. Po zejściu z Kopy Biskupiej pospacerujemy

po rynku w Głuchołazach. Zwiedzimy m.in. Kościół św. Wawrzyńca.
Jest to późnobarokowa świątynia z wczesnogotycką fasadą z bogato
dekorowanym portalem (XIII w.) i połączonymi ze sobą wieżami
o neobarokowych hełmach. Wystrój wnętrz jest późnobarokoworokokowy z XVIII w. Można podziwiać m.in. liczne rokokowe ołtarze
boczne, obraz „Opłakiwanie” wg Van Dycka (warsztat Willmanna,
XVII w.), późnogotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem
z ok. 1500 r., neobarokowy ołtarz główny z 1921 r. Na zewnątrz
prezbiterium uwagę przyciąga kamienna płyta z płaskorzeźbą
„Ukrzyżowania” z przełomu XVI i XVII w.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- pilot-przewodnik
- wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja
- zakwaterowanie: 1 nocleg
- ubezpieczenie: NW (15.000zł)
- przejazd: autokarem
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Niezapomniane weekendy
w Hotelu „Court”

1 DZIEŃ

Ladies weekend

Wyjątkowy weekend dla czterech przyjaciółek. Idealny pomysł na
udany wieczór panieński czy urodzinowy wypad. Niezapomniane
chwile oraz cudowne zabiegi w naszym Spa zapadną na długo
w Waszej pamięci oraz skłonią do szybkiego powrotu.
Oferta dla 4 pań.
ZAPEWNIAMY
- dwa noclegi w pokojach dwuosobowych
- śniadanie oraz obiadokolacja
- wstęp do strefy wellness
- czekoladowy peeling całego ciała w hammamie oraz chińska
kąpiel twarzy dla każdej Pani
- strefa wellness na wyłączność (2 godz.) w wybrany wieczór
wraz ze słodkim poczęstunkiem oraz butelką wina
- 10% rabatu na dodatkowe zabiegi w Spa d’Oro
- parking gratis.
Perfect Love

Coś dla ciała, coś dla ducha czyli, romantyczny pobyt dla
zakochanych, okraszony cudowną kolacją w blasku świec przy
butelce wina. Na deser zapraszamy do naszego Spa na zabieg dla
dwojga „Rytuał Kleopatry”.
ZAPEWNIAMY
- dwa noclegi w apartamencie
- śniadanie oraz obiadokolacja
- wstęp do strefy wellness
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- uroczysta kolacja przy świecach
- butelka wina do kolacji
- r ytuał Kleopatry dla Dwojga ( wygładzanie ciała i masaż w kozim
mleku )
- 10% rabatu na dodatkowe zabiegi w Spa d’Oro
- parking gratis.
Królewski pakiet

Zostań Królem choć na jeden wyjątkowy weekend. Ciesz
się beztroskim życiem w apartamencie, którego urokami
i przestronnością zachwycony był następca tronu Bahrajnu oraz
książe Kraft zu Hohenlohe-Öhringen. Rozkoszuj się doskonałą
jakością dań serwowanych przez naszą kuchnię, gościnnością
oraz wyjątkową rodzinną atmosferą. Oddaj się beztroskiemu
relaksowi w okowach naszego Spa podczas cudownych rytuałów,
niesamowitych masaży i relaksujących zabiegów.
ZAPEWNIAMY
- dwa noclegi w Apartamencie Królewskim
- dwie obiadokolacje
- wstęp do strefy wellness
- rytuał Dotyk Rozkoszy wraz z masażem dla Dwojga
- na życzenie strefa wellness poza godzinami otwarcia
- butelka szampana Moet Chandon
- 15% rabatu na dodatkowe zabiegi w Spa d’Oro
- parking gratis
- późny check out
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Tematyczne

Kolorowy weekend w „Szarej Willi”
w Opolu

Bądź piękna!

1 DZIEŃ

POKRZYWNA
Pobyt w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej pozwoli
wszystkim kobietom na nowo odkryć swoje piękno. Dla wszystkich
uczestniczek dostępna będzie strefa wellness & SPA, dzięki której
przeżyjecie niezapomniane chwile.
„Kobiecy pakiet” obejmuje: aromaterapeutyczny peeling solny
całego ciała, półgodzinny masaż klasyczny, odpoczynek w basenie,
jakuzi oraz w saunie. W każdej chwili można też liczyć na bezpłatną
filiżankę aromatycznej kawy lub herbaty.
Interesująca okolica w jakiej położony jest hotel sprawi, że w czasie
Waszego pobytu nie będzie szansy na nudę. W bliskim sąsiedztwie
są: Biskupia Kopa – najwyższy szczyt Opolszczyzny, czy atrakcje
leżące tuż za czeską granicą: miasto Jesenik, góra Pradziad oraz
Ramzowa – znany ośrodek narciarski, w którym jest także najwyżej
położony w Czechach dworzec kolejowy.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- aromaterapeutyczny peeling solny całego ciała
- masaż częściowy klasyczny 30 min.
- strefa Spa bez ograniczeń (basen, jacuzzi, sauna)
- bezpłatne udostępnienie szlafroka
- filiżanka aromatycznej kawy/herbaty ze słodkim
poczęstunkiem
- rabat 5% na wszystkie zabiegi z wyłączeniem ofert specjalnych
- nocleg ze śniadaniem w formie bufetu
- w pokoju – pakiet powitalny (woda, herbata)
- parking dozorowany
INFORMACJE O OBIEKTACH
Więcej informacji: www.debowewzgorze.eu
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Okazuje się, że „szare” może oznaczać „kolorowe”! Szara Willa
zaprasza do Opola do swoich luksusowo urządzonych wnętrz,
w których nie tylko będziesz mógł komfortowo się wyspać ale
także spędzić romantyczne chwile podczas kolacji przy świecach
oraz w saunie, a w pokoju oczekiwać na Was będzie kosz owoców.
Od Szarej Willi otrzymasz w prezencie bilety wstępu do kina lub do
teatru a 2 godzinna gra w kręgle uzupełni i tak już idealny pobyt.
Nowoczesny, trzygwiazdkowy hotel Szara Willa położony jest w samym sercu Opola dzięki czemu wszystkie atrakcje miasta są w zasięgu ręki. Współczesna architektura budynku harmonizuje z klasyczną
elegancją wnętrza, która nawiązuje do stylu kolonialnego. W hotelu
oczekuje Cię miła i propfesjonalna obsługa, która zadba o udany pobyt
i dołoży wszelkich starań, aby spełnić każde Twoje życzenie.

INFORMACJE O PAKIECIE
- 3 noclegi dla dwóch osób w pokoju LUX ze śniadaniem
w Szara Willa Opole
- 1 kolacja przy świecach dla dwojga
- herbata dla dwóch osób (serwis herbaciany w pokoju)
- kosz owoców w pokoju na powitanie
-w
 stęp do sauny dla dwojga na 1 h (wcześniejsza rezerwacja
po przyjeździe na miejsce)
-n
 ieograniczony dostęp do klubu Fitlife Fitness (w godzinach
otwarcia klubu)
- wstęp do kręgielni dla dwóch osób na 2 godziny
- bilety wstępu do Teatru lub Kina dla dwóch osób
- bezpłatny parking
DODATKOWE INFORMACJE
Przedłużenie rezerwacji
-d
 odatkowa noc według cennika – pokój LUX dwuosobowy
ze śniadaniem
Warunki
-o
 ferta ważna jest na przyjazdy wyłącznie w weekendy
od piątku do poniedziałku
- rezerwacja terminów i realizacja oferty bezpośrednio w hotelu
- r ezerwacja terminów w zależności od dostępności miejsc
(kręgielnia, sauna)

75

OFERTA DLA SENIORÓW
Ośrodek sanatoryjny SEBASTIANEUM SILESIACUM

w Kamieniu Śląskim oferuje program terapeutyczno-rehabilitacyjny oparty
na metodzie opracowanej przez ks.Sebastiana Kneippa z bawarskiego Bad
Wörishofen. Ta metoda naturalnej profilaktyki i leczenia jest wynikiem
jednoczesnego działania pięciu jej filarów, którymi są: terapia wodą, terapia
ziołami, terapia ruchem, terapia przez odżywianie i terapia porządkująca
życie. Ośrodek dysponuje szeroką gamą zabiegów fizykoterapeutycznych
z zakresu: hydroterapii, elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii,
kinezyterapii, krioterapii i światłolecznictwa. Atutami Ośrodka są:
bezpośrednie sąsiedztwo z zabytkowym kompleksem pałacowo-parkowym,
duże przestrzenie terenów zielonych – ogród ks. Sebastiana Kneippa, ogród
ziołowy, ogród zimowy, ścieżki spacerowo-rowerowe. Ponadto Ośrodek
dysponuje gabinetem diagnostyki ultrasonograficznej, poradniami ortopedyczną oraz rehabilitacji i balneologii, basenem, sauną,
grotą solną, gabinetem kosmetycznym i fryzjerskim, kaplicą sanatoryjną i kawiarenką internetową. Do dyspozycji kuracjuszy Ośrodka
są pokoje jedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, TV, telefonem i łączem internetowym.
Dane adresowe:

Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas
Diecezji Opolskiej „SEBASTIANEUM SILESIACUM”
ul. Parkowa 1B
47-325 Kamień Śląski

tel. +48 77 467 11 04
fax: +48 77 467 11 17
e-mail: info@sebastianeum.pl
www.sebastianeum.pl

Dom Pomocy Społecznej „POTOK”

Dom znajduje się w wypoczynkowej miejscowości Jarnołtówek, a okolica
uznawana jest za jeden z najpiękniejszych zakątków województwa opolskiego.
Położenie sprawia, że mamy tu do czynienia z typowo uzdrowiskowym
klimatem. Zapewniamy możliwość przyjemnego spędzenia czasu wolnego przez
uczestnictwo w różnych zajęciach terapeutycznych, wycieczkach, spacerach
i spotkaniach. Zapewniamy zamieszkanie w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych
z pełnym węzłem sanitarnym, telewizją satelitarną, systemem przywoławczym
i możliwością korzystania z internetu. Dom jak i najbliższe otoczenie pozbawione
jest barier architektonicznych. Budynek otacza ogród i tereny rekreacyjne.
Z okien rozpościera się widok na Biskupią Kopę i okoliczne wzgórza. Funkcjonalne
pokoje, szerokie korytarze, pomieszczenia do rehabilitacji i fizykoterapii, gabinet
zabiegowy, sala spotkań, jadalnia, osobna kuchnia, sala kultu religijnego i parking
są do dyspozycji mieszkańców.

Dla aktywnych

Dane adresowe:

Dom Pomocy Społecznej „POTOK”
Jarnołtówek 52
48-340 Głuchołazy

tel. + 48 77 439 75 69
tel. +48 602 421 808
tel. +48 664 415 303

e-mail: potok@potok.com.pl
www.potok.com.pl

3. Na dwóch kółkach na spotkanie

Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Skowronek” w Głuchołazach zlokalizowany jest u podnóża Gór Opawskich

w części zdrojowej miasta Głuchołazy, urządzony w stylowym dawnym sanatorium
wodoleczniczym o tradycjach leczniczych Kneippa i Priessnitza.
Ośrodek dysponuje 120 miejscami w pokojach 1, 2, 3-os., wszystkie z łazienką,
telefonem, radiem, TV , Internetem Wi-Fi, lodówką oraz apartamentami rodzinnymi
z aneksem kuchennym i apartamentami jednoosobowymi.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla Seniorów w zakresie:
- rehabilitacji narządu ruchu (osoby na wózkach inwalidzkich)
- rehabilitacji ogólnej w warunkach stacjonarnych
- rehabilitacji neurologicznej późnej w warunkach stacjonarnych
- rehabilitacji ortopedycznej
- rehabilitacji reumatologicznej.
Na turnusach w ośrodku może przebywać max. 45 osób na wózkach inwalidzkich,
dla których zostały stworzone maksymalnie dobre warunki sanitarno-bytowe, pozbawione wszelkich barier architektonicznych.
Do dyspozycji gości: kaplica, sala kominkowa, Centrum Odnowy i Relaksu, wypożyczalnia rowerów, kawiarenka, kawiarenka
internetowa, biblioteka, grill, liczne trasy spacerowe oraz szlaki turystyczne.
Program pobytu zachęca do udziału we Mszach św., wizycie w Centrum SPA (sauny, jacuzzi), wycieczkach, bankietach w stylowej sali
balowej i grillach w okolicy malowniczego wodospadu.
Dane adresowe:

Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas
Diecezji Opolskiej w Głuchołazach
ul. Gen.Władysława Andersa 74/76, 48-340 Głuchołazy
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Kajakiem przez opolskie

1 DZIEŃ

1 DZIEŃ

Pokrzywna – Moszczanka – Biskupia Kopa

Mała Panew - Brynica

MAŁA PANEW. To trasa dla tych, którzy od biernego leżenia
na plaży, czy wielogodzinnego wpatrywania się w telewizor,
wolą aktywny wypoczynek. Ruch (zwłaszcza pracę mięśni rąk)
zapewni nam wiosłowanie w kajaku podczas spływu kajakowego
Małą Panwią. To najpopularniejsza wśród kajakarzy rzeka na
Opolszczyźnie. Czterogodzinny spływ zagwarantuje sporo atrakcji
(z przenoszeniem kajaków przez leżące w rzece kłody włącznie)
i sprawi, że nabierzemy ochoty na więcej zabawy. Gdy wyjdziemy
na ląd, czekać będzie na nas ognisko, przy którym będzie się można
posilić. To ważne by nabrać sił na dalszą część dnia.
Siły przydadzą się w trakcie gry w paintball. Niestety w naszej
zgranej grupie będzie musiało dojść do podziału. Przeciwko sobie
staną dwa oddziały i zaczną do siebie strzelać… kulkami z farbą.
W trakcie tej wojny zapomnicie o stresach codziennego dnia.
BRYNICA. Ostatnie trzy godziny spędzimy blisko natury,

a dokładnie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Agrorelaks”
w Brynicy. Będziemy mogli jeździć konno. Jeśli ktoś nie umie, jeszcze
nie próbował dosiadać konia, to nie ma najmniejszego problemu.
Z pomocą przyjdą utytułowane instruktorki. W stadninie czekają
na nas czempiony: Bona, Brenda, Begi…
INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- opieka pilota
- wyżywienie: ognisko w Dzikiej Chacie
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- transport: przejazd autokarem
- spływ kajakiem
- przejażdżka na koniu w Gospodarstwie „Agrorelaks”
- 1 godz. gry w paintballa
INFORMACJE O OBIEKTACH
Więcej o gospodarstwie: www.agrorelaks.pl
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Góry Opawskie na sportowo

POKRZYWNA.

Aktywny dzień w Górach Opawskich
rozpoczniemy od zabawy w parku linowym w Pokrzywnej. Obiekt
gwarantuje świetną zabawę nie tylko dla dorosłych, ale także dla
dzieci. Do dyspozycji są dwie trasy linowe: uniwersalna i extreme.
Dla odważnych jest Big Swing – czyli skoki na wahadle z wysokości
ponad 14 metrów. Jeśli ktoś nie zamierza wspinać się po linach
i woli spokojniejsze rozrywki, to może zdecydować się na strzelanie
z łuku w Prudniku. Jeśli pogoda nie dopisze, to zajęcia mogą się
odbyć w hali sportowej.

MOSZCZANKA. Później w planie jest bardziej wyciszająca
forma aktywności – łowienie pstrągów na obiad na łowisku
w Moszczance.
BISKUPIA KOPA. Po posiłku, pełni sił i determinacji, ruszymy
na Biskupią Kopę, która jest najwyższym szczytem w województwie
opolskim. Wejście oraz zejście z góry zajmie nam jakieś pięć godzin.
Ostatnimi atrakcjami zaplanowanymi na ten dzień jest jazda konna
oraz ognisko.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- transport: przejazd autokarem
- opieka pilota
-w
 yżywienie: 1 obiad w Moszczance wraz z łowieniem ryb
oraz ognisko w Pokrzywnej
- ubezpieczenie: NW (10.000zł)
- przejażdżka na koniu
- 1 godzina korzystania z atrakcji parku linowego w Pokrzywnej
INFORMACJE O OBIEKTACH
Więcej informacji o parku linowym:
www.parkpokrzywna.pl
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Na dwóch kółkach
na spotkanie z przyrodą
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1 DZIEŃ

Czy
e…?
wiesz, ż
zy sobie
lic
w
Mała Pane
rzeką silnie
134 km. Jest
, a w okolicy
meandrującą
Czarnowąsy
ci
miejscowoś
wpada
pod Opolem
y.
do Odr

Pływaj, strzelaj, rzucaj!

2 DNI

Mała Panew – Krasiejów - Byczyna

Wierzchy - Radomierowice

Chociaż nie ma wytyczonych tras rowerowych po Stobrawskim
Parku Krajobrazowym, to jednak warto skorzystać z istniejących
leśnych dróg i napawać się nie tylko zapachem, ale także spokojem
tutejszych borów. Pętlę proponowanej trasy rozpoczynamy
w Wierzchach w gospodarstwie agroturystycznym „U Norberta
i Uli”. Później przez Szum i Zawiść jedziemy drogą asfaltową.
W Zawiści skręcamy w stronę kościoła i wjeżdżamy na ścieżkę
przyrodniczą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Tą ścieżką
jedziemy do Dąbrówki Dolnej. Tam ponownie wjeżdżamy na drogę
asfaltową i kierujemy się na Święciny. Na końcu wioski skręcamy
w leśną drogę, którą dojeżdżamy do Radomierowic, gdzie
zwiedzamy zabytkowy kościół. Stamtąd wracamy do miejscowości
Wierzchy.
W gospodarstwie agroturystycznym, w którym startowaliśmy,
mamy możliwość wypożyczenia rowerów, a także miłego spędzenia
czasu przy wędkowaniu i grillowaniu złowionych ryb. Długość trasy
wynosi ok. 30 km.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Czas trwania: około 4 godziny
Dojazd: samochodem, autokarem lub PKS-em
DODATKOWE ATRAKCJE
Ścieżka przyrodnicza Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego w Zawiści, spływy kajakowe Stobrawą,
zabytkowe kościoły w Gierałcicach, Szumie, Zawiści
i Radomierowicach
INFORMACJE O OBIEKTACH
Więcej o parku: www.spk.zopk.pl
KONTAKT
LGD Dolina Stobrawy, tel. +48 77 413 11 38
Urszula Langhammer, tel. +48 77 418 93 02, 692 681 653
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DZIEŃ 1
PANEW. Nasz spływ kajakowy malowniczą rzeką,
której źródła znajdują się koło miejscowości Koziegłowy, zaczynamy
na wysokości Zawadzkiego. Przez trzy godziny będziemy się
zmagać z licznymi meandrami na tym odcinku rzeki. Mała Panew
przepływa przez malowniczy las. Musimy się także przygotować
na naturalne przeszkody w postaci przewróconych drzew, które są
dziełem mieszkających tam bobrów. Dla jednych przeszkody będą
utrudnieniami, a dla innych będą stanowić dodatkowe atrakcje w czasie
spływu. Trasa jest bardzo malownicza, warto więc pamiętać o aparacie
fotograficznym. Po opuszczeniu kajaków będzie na nas czekać ognisko.

MAŁA

KRASIEJÓW. W miejscowości słynącej z prehistorycznych

dinozaurów, będziemy mogli do siebie postrzelać. Nikomu na
pewno nie stanie się krzywda, bo zamiast ostrej amunicji będziemy
mieć jedynie kulki z farbą. Paintballowa wojna zabierze nam jakieś
dwie godziny. Później, zmęczeni, ale szczęśliwi przeniesiemy się do
Grodu Rycerskiego w Biskupicach koło Byczyny. Tam będzie nas
jeszcze czekać uczta rycerska, balie oraz nocne podchody.
DZIEŃ 2

BYCZYNA. Po noclegu w średniowiecznych komnatach,
cały drugi dzień spędzimy w Grodzie Rycerskim. Do wyboru
będziemy mieć nowoczesne rozrywki, jak quady, albo powtórka
z paintballowej strzelaniny. Alternatywą będą jednak zajęcia rodem
ze średniowiecza: strzelanie z łuku, rzucanie toporem albo włócznią.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- transport:
przejazd autokarem
- opieka pilota
- zakwaterowanie:
1 nocleg w Grodzie
- spływ kajakiem

- wyżywienie: 1 śniadanie
+ 1 obiadokolacja
- ubezpieczenie NW
(10.000zł)
- atrakcje Grodu Rycerskiego
- 1 godz. gry w paintballa
w Krasiejowie
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Rowerem przez Księstwo Nyskie
Ścibórz - Trzeboszowice – Javornik – Złoty Stok
– Otmuchów – Piotrowice Nyskie

3 DNI

DZIEŃ 1

DZIEŃ 3

ŚCIBÓRZ. Trzy intensywnie spędzone dni w Księstwie Nyskim
mogą Was trochę zmęczyć fizycznie, ale na pewno napełnią Was
energią do pracy na cały tydzień. Program wycieczki nie jest trudny,
a każdy, kto choć kilka razy w sezonie siedział na rowerze na pewno
sobie poradzi.

OTMUCHÓW. Po śniadaniu wsiadamy na rowery, ponieważ

Oprócz jazdy po ciekawych terenach, będziecie mieli okazję
zwiedzić fajne miejsca i poznać interesujących ludzi. Pierwszy dzień
zaczynamy od wieczornego ogniska lub grilla.

PIOTROWICE

DZIEŃ 2
ZŁOTY STOK. Nasza trasa będzie liczyć ok. 50 km. Wyjeżdżamy
do Javornika, gdzie zwiedzamy zamek Jansky Vrch. Następnie
trafiamy do Złotego Stoku i zwiedzamy z przewodnikiem kopalnię
złota. Idziemy Sztolnią Gertruda, gdzie jest tajemniczy Chodnik
Śmierci. Być może uda nam się w nim spotkać Gnoma (baśniowa
niewielka istota mieszkająca pod ziemią). W Sztolni Czarnej mamy
jedyny w Polsce podziemny wodospad.

Ci, których nie zmęczy rower, mogą skorzystać ze Skaliska – to park
linowy, w którym jest tyrolka, której cała długość liczy 1080 m.
Dalej nasza trasa prowadzi
Trzeboszowice do Ściborza.
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przez

Kamienicę,

Ujeździec,

tym razem czeka na nas 30 km. Jedziemy na wał Jeziora
Otmuchowskiego. W samym Otmuchowie zwiedzamy zamek.
Przez Śliwice dojeżdżamy do miejscowości Zwierzyniec, w której
obejrzymy pałacyk myśliwski biskupa Neuburga.
NYSKIE. Kolejnym punktem na naszej
trasie są Piotrowice Nyskie, w których zatrzymamy się przy
renesansowym pałacu biskupa Rostocka. Będzie okazja do
spotkania obecnego właściciela - pisarza, dziennikarza i rugbysty
Jima Partona. Po wypiciu kawy i zjedzeniu ciastka wracamy do
Ściborza. Trasa prowadzi drogami polnymi i asfaltowymi. Ważne by
wziąć z sobą ubrania przeciwdeszczowe. Czasem mogą się przydać.

INFORMACJE O WYCIECZCE
ŚWIADCZENIA:
- wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiady + ognisko/kolacja - 2x,
- 1 kawa/deser - 1x
- zakwaterowanie: 2 noclegi
INFORMACJE O OBIEKTACH
Kopalnia złota w Złotym Stoku: www.kopalniazlota.pl,
Leśny Park Przygody „Skalisko”: www.skalisko.eu
Pałac Heymanna: www.heymann.pl
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Kajakiem i piechotą przez
Stobrawski Park Krajobrazowy

1 DZIEŃ

Stobrawa – Zawiść - Dąbrówka Dolna

Naszą wycieczkę zaczynamy od spływu leśnym odcinkiem Stobrawy.
Jest on bardzo malowniczy, a rzeka jest tu szeroka i dość płytka.
Dopływamy do miejscowości Zawiść, gdzie wchodzimy na ścieżkę
przyrodniczą „Śródleśne Łąki”. Długość całej pętli to 10 km. Jednak
piesze wycieczki grupowe ograniczane są do odcinka Zawiść –
Dąbrówka Dolna, na którym znajduje się większość przystanków
(długość 4,5 km).
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia
zajęć przyrodniczych w terenie.
W planie przewidziano również piknik na mostku, w bardzo miłym
miejscu.

INFORMACJE O WYCIECZCE
Czas trwania spływu: ok. 5 godz.
Dojazd: samochodem, autokarem lub PKS-em
DODATKOWE ATRAKCJE
Ścieżka przyrodnicza Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego (Zawiść), zabytkowe kościoły
w Gierałcicach, Szumie, Zawiści i Radomierowicach
KONTAKT
Kontakt: LGD Dolina Stobrawy: tel. +48 77 413 11 38
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Informacje o obiektach
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2. Warto zobaczyć ....................................................................92

Polecamy

Hotel „Adler” ***

Hotel „Court” WelLness & Spa ***

ul. Rynek 17, 46-220 Byczyna
e-mail: recepcja@hoteladler.pl
tel. +48 77 418 50 26
GPS: N 51˚ 06’ 49” , E 18˚ 12’ 50”
www.hoteladler.pl

ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: hotel@court.pl
tel. +48 77 48 37 000
GPS: N 50˚ 20’ 54” , E 18˚ 14’ 12”
www.court.pl
48

100

23

Polecamy

60

W pobliżu korty tenisowe, letni ogród grillowy,
sala konferencyjna, bilard, jacuzzi.
Hotel i Restauracja „Dębowe Wzgórze” ***
Wellness & Spa

Pokrzywna 48, 48-267 Jarnołtówek
e-mail: rezerwacja@debowewzgorze.eu
tel. +48 77 439 77 29
GPS: N 50˚ 14’ 46” , E 17˚ 26’ 32”
www.debowewzgorze.eu
49

56

90

60

Hotel z rodzinną atmosferą.
Hotel „Arkas” ***

ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków
e-mail: biuro@hotelarkas.pl, tel. +48 77 541 87 87
GPS: N 50˚ 34’ 31” , E 17˚ 53’ 18”
www.hotelarkas.pl
94

Hotel „Pałac Lucja” ***

Zakrzów, ul. Stawowa 9, 47-330 Zdzieszowice
e-mail: info.recepcja@palaclucja.pl
tel. +48 77 439 84 73
GPS: N 50˚ 28’ 09” , E 18˚ 01’ 23”
www.palaclucja.pl

Restauracja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Wypożyczalnia rowerów, taras z molo nad stawem, sale
konferencyjne.
Hotel i Restauracja „Szara Willa”*** - Fitlife

ul. Oleska 11, 45-052 Opole
e-mail: marketing@szarawilla.pl
tel. +48 77 441 45 75, 76
GPS: N 50˚ 40’ 18” , E 17˚ 55’ 35”
www.szarawilla.pl

60
65

Wypożyczalnia rowerów,
zajęcia pilates, zajęcia
aqua aerobiku, nauka pływania dla dzieci.

80

Na specjalne życzenie klienta: jazda konna, paintball, spływy
kajakowe. Parking podziemny, zamykany na noc.
Hotel „Weneda” ***

Hotel „Arte” ***

ul. 1-Maja 77, 45-355 Opole
e-mail: biuro@hotel-weneda.opole.pl
tel. +48 77 442 10 00
GPS: N 50˚ 39’ 50” , E 17˚ 56’ 13”
www.hotel-weneda.opole.pl

ul. Plac Zamkowy 8, 49-300 Brzeg
e-mail: recepcja@hotelarte.pl
tel.: +48 77 42 40 290
GPS: N 50˚ 51’ 47” , E 17˚ 28’ 01”
www.hotelarte.pl
28

28

50

40

Dostępna sala konferencyjna.

86

87
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Polecamy
„Babskie Ranczo”
Nauka jazdy konnej dla kobiet

Hotel „Zacisze” ***

ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa
e-mail: biuro@zaciszeturawa.pl, tel. +48 77 402 90 30
GPS: N 50˚ 44’ 28” , E 18˚ 07’ 07”
www.zaciszeturawa.pl
75

Śmiechowice 16, 49-314 Lubsza
e-mail: jp@happyhorses.pl
tel. +48 607 887 630
GPS: N 50° 53’ 49” , E 17° 35’ 07”
www.babskieranczo.pl

100
6

Jacuzzi, grota solna, wypożyczalnia rowerów i kijków do
nordic-walking, klimatyzowane sale konferencyjne.

Nocleg tylko dla osób, które jeżdżą konno w obiekcie,
całoroczne obozy oraz pobyty jeździeckie, zimowiska,
pobyty dla matek z córkami, dla młodzieży i dzieci.
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Cichy Zakątek”

Pałac Pawłowice

Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski
e-mail: info@palacpawlowice.pl
tel. +48 343 561 466
GPS: N 51˚ 01’ 35” , E 18˚ 24’ 55”
www.palacpawlowice.pl
90

100

Lubicz 1A, 49-314 Pisarzowice
e-mail: ekoturystyka1a@o2.pl
tel. +48 603 809 140, +48 77 411 84 10
GPS: N 50˚ 53’ 28” , E 17˚ 31’ 44”
14

Spotkania szkolne i ogniska - 20 osób, kuchnia
domowa dla gości, catering z dowozem,
warsztaty szkolne dotyczące wypieku chleba,
pokaz wyrobu dżemów, kompotów.
Pałac Sulisław

„Da Enzo”

Sulisław 24, 49-200 Grodków
e-mail: rezerwacja@sulislaw.pl
tel. +48 (77) 415 66 59
GPS: N 50˚ 41’ 46” , E 17˚ 23’ 06”
www www.sulislaw.pl
34

30

Oferujemy masaże ajurwedyjskie, kuchnia hinduska,
Dr ds Ajurwedy.

ul. Wolności 17B, 46-030 Murów
e-mail: enzo@enzo.opole.pl
tel. +48 77 421 41 70, tel. +48 601 49 71 89
GPS: N 50˚ 52’ 01” , E 17˚ 56’ 59”
www.enzo.opole.pl
40

100

Sala konferencyjna, prawdziwa włoska kuchnia, organizacja
imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz szkoleń.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Agrorelaks”

ul. Leśna 12, 46-024 Brynica
e-mail: agrorelaks@wp.pl
tel. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437
GPS: N 50˚ 27’ 16” , E 18˚ 55’ 22”
www.agrorelaks.com.pl
26

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dzika Chata”

ul. Krzywa 7, Staniszcze Małe, 47-113 Kolonowskie
e-mail: hajduk.g@poczta.fm
tel. +48 502 300 790
GPS: N 50˚ 39’ 18” , E 18˚ 19’ 58”
www.dzikachata.pl
8

Spływy kajakowe (170 osób), wypożyczalnia rowerów
(8 szt.), własna przytań, imprezy plenerowe do 150 osób.

88
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Polecamy
Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy
„RYBAK”

Ekozagroda „Jabłoniowy Sad”

ul. Powstanców Sl. 15, 46-042 Szczedrzyk
e-mail: jfrasek@poczta.onet.pl
tel. +48 77 420 23 00
GPS: N 50˚ 42’ 10” , E 18˚ 08’ 59”
www.ekozagroda.pl

Głębinów 18, 48-300 Nysa
e-mail: recepcja@rybak.nysa.pl, tel. +48 77 472 60 39
GPS: N 50˚ 28’ 51” , E 17˚ 20’ 07”
www.rybak.nysa.pl
50-70

62

6-8

Obiekt otrzymał I nagrodę
w konkursie architektonicznym
Perły Nysy 2012, położony 20 m
od Jez. Nyskiego z widokiem na Kopę Biskupią i Pradziada.
Ośrodek Formacyjno-RehabilitacyjnoWypoczynkowy „Skowronek”

Agroturystyka „Nad stawami”

Dębnik 2, 46-113 Wilków
e-mail: poczta@debnik.eu
tel. +48 77 419 54 72
GPS: N 50˚ 04’ 21” , E 19˚ 57’ 55”
www.debnik.pl
15

ul. Gen.Władysława Andersa 74/76, 48-340 Głuchołazy
e-mail: osrodek@skowronek.info.pl
tel.: +48 77 439 13 32, +48 77 409 27 57
GPS: N 50˚ 18’ 54” , E 17˚ 23’ 00”
www.skowronek.info.pl
120

Wędkowanie, dostępny sprzęt: łódka,
kajak, rower wodny, wypożyczalnia
rowerów, ogniska, grille, uczestnictwo
w polowaniu lub wykupienie polowania,
pokoje klimatyzowane.

Mini zoo, organizacja konferencji, wesel, atrakcyjne
położenie, spokojna okolica.
Moszna Apartments

Zamek Otmuchów

ul. Wiejska 30, Moszna, 47-370 Zielina
e-mail: moszna@moszna.pl
tel. +48 77 466 88 33, +48 466 84 29, +48 77 466 84 16
GPS: N 53˚ 55’ 00” , E 15˚ 11’ 39”
www.moszna.pl

ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów
e-mail: recepcja@zamek.otmuchow.pl
tel. +48 77 431 51 48
GPS: N 50˚ 27’ 49” , E 17˚ 10’ 18”
www.zamek.otmuchow.pl
68

65

Wieża widokowa i zwiedzanie zamku w cenie noclegu.

20

15

Wypożyczanie rowerów, przejazdy bryczką, zwiedzanie
Stadniny Koni z przewodnikiem.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pałac Heymanna”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„SUCHY BÓR”

Ścibórz 39, 48-370 Paczków
e-mail: poczta@heymann.pl
tel. +48 608 476 823
GPS: N 50˚ 27’ 48” , E 17˚ 00’ 20”
www.heymann.pl
18

Suchy Bór, ul. Pawlety 26, 46-053 Chrząstowice
e-mail: suchybor@interia.pl
tel. +48 77 421 97 96
GPS: N 50˚ 39’ 33” , E 18˚ 04’ 58”
www.suchy-bor.pl
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Wypożyczalnia rowerów, nart biegowych i kijków do nordic
walking, organizacja paintball i przejażdzek na quadach,
organizacja konferencji/szkoleń, imprez integracyjnych.
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Warto zobaczyć
Klub jeździecki „Lewada”

Canal-Trans / Statek „Silesia”

ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
e-mail: lewada@kjlewada.pl
tel. +48 77 487 54 17
GPS: N 50˚ 29’ 13” , E 18˚ 00’ 56”
www.kjlewada.pl

ul. Wyspa Szkwał, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: rafal.banasik@wp.pl, tel. +48 508 082 244
GPS: N 50˚ 20’ 11” , E 18˚ 09’ 01”
www.rejsykozle.pl
60
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Rejsy indywidualne, imprezy integracyjne,
okolicznościowe, rejsy stałe w każdą niedzielę,
sprzęt audiowizualny, klimatyzacja, na zamówienie
catering + grill.

Noclegi głównie dla osób uczących się jeździć, organizacja
obozów / pobytów jeździeckich, boisko do gry w siatkówkę,
stół do bilarda, świetlica, stołówka.

Opolska Pracownia Rękodzieła
Ludowego i Artystycznego

ul. Małopolska 3, 45-311 Opole
e-mail: biuro@cepeliaopolska.pl
tel. +48 666 994 964, +48 77 553 10 11
GPS: N 50˚ 40’ 09” , E 17˚ 57’ 07”
www.cepeliaopolska.pl, www.porcelanaopolska.pl

Warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego, zdobienie
bąbek, ozdób wielkanocnych, warsztaty garncarskie,
malowanie porcelany, robienie palm wielkanocnych itp.
- dojazd do klienta. Liczba miejsc w pracowni - 25.

Zamek w Mosznej

ul. Zamkowa 1, 47-370 Moszna
e-mail: marketing@moszna-zamek.pl
tel. +48 77 466 84 18
GPS: N 50˚ 27’ 20” , E 17˚ 46’ 57”
www.moszna-zamek.pl
30

Obiekt w procesie rewitalizacji, od 2015 r. podwyższenie
standardów świadczonych usług.

Gród Rycerski k. Byczyny

Muzeum Wsi Opolskiej

Biskupice 58, 46-220 Byczyna
e-mail: andrzej.kosciuk@wp.pl
tel. +48 602 613 386
GPS: N 51˚ 06’ 48” , E 18˚ 12’ 09”
www.grod.pl.tl
54

ul. Wrocławska 174 , 45-835 Opole
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
tel. +48 77 457 23 49, +48 77 474 30 21
GPS: N 50˚ 40’ 56” , E 17˚ 51’ 47”
www.muzeumwsiopolskiej.pl

70

W pobliżu Muzeum znajduje się Karczma.

JuraPark Krasiejów

Biuro Informacji Turystycznej

ul. 1-Maja 10, 46-040 Ozimek
e-mail: rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl
tel. +48 77 465 14 67
GPS: N 50˚ 40’ 49” , E 18˚ 12’ 52”
www.juraparkkrasiejow.pl

Bastion św. Jadwigi w Nysie
Piastowska 19, 48-300 Nysa
e-mail: bastion@twierdzanysa.com
tel. +48 77 433 49 71
GPS: N 50˚ 28’ 33” , E 17˚ 19’ 55”
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
100

Dostępna wiata gastronomiczna na 100 osób i wiata z grillem
- 100 osób, w sezonie letnim możliwość skorzystania z plaży.
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Warto zobaczyć
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

ul. Krakowska 24, 45–075 Opole
e-mail: filharmonia@filharmonia.opole.pl
tel. +48 77 44 23 270
GPS: N 50˚ 39’ 56”, E 17˚ 55’ 23”
www.filharmonia.opole.pl

Godziny otwarcia:
Kasa biletowa Filharmonii:
poniedziałek: 9.45 – 12.00 i 12.20 – 17.00
wtorek: kasa nieczynna
środa: 9.45 – 12.00 i 12.20 – 17.00
czwartek: 9.45 – 12.00 i 12.20 – 17.00
piątek: 12.00 – 15.00 i 15.20 – 19.30
dni powszednie koncertowe: 12.00 - 15.00 i 15.20 - 18.15
sobota: na 1 godzinę przed koncertem
niedziela: na 1 godzinę przed koncertem
Przy filharmonii znajduje się Klub Muzyczny.
Godziny otwarcia Klubu Muzycznego:
poniedziałek-niedziela: 13:00 – 21:30

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Kamienica Czynszowa

Budynek Główny wejście od ul. Muzealnej
ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl
tel. +48 77 453 66 77
GPS: N 50˚ 40’ 07” , E 17˚ 55’ 27”
www.muzeum.opole.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9.00 – 16.00,
sobota i niedziela: 11.00 – 17.00
Obiekt czynny przez cały rok.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

ul. Piastowska 14a 45-082 Opole
e-mail: biuro@ncpp.opole.pl
tel. +48 77 453 11 27
GPS: N 50˚ 40’ 03” , E 17˚ 55’ 08”
www.ncpp.opole.pl

Godziny otwarcia:
Biuro: poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00
Amfiteatr: dni koncertowe
(sezon od kwietnia do końca września)
Sala Kameralna: październik-marzec
Kasy:
poniedziałek-piątek: 10.00 – 18.00
w dniu koncertu: do 21.00
Obiekt czynny przez cały rok.
W sezonie letnim dostępne 4 kioski gastronomiczne na
foyer Amfiteatru
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel. +48 77 453 78 72
tel. +48 77 453 92 16
GPS: N 50˚ 40’ 00” , E 17˚ 55’ 18”
ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice
tel. +48 77 434 34 75
GPS: N 50˚ 33’ 08” , E 17˚ 32’ 20”
www.cmjw.pl

Godziny otwarcia:
Muzeum Czynu Powstańczego

ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny
e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl
tel. +48 77 461 54 66
GPS: N 50˚ 28’ 13” , E 18˚ 10’ 30”
www.muzeum.opole.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9:00 – 15:00
sobota: 10.00 – 16.00, niedziela: 11.00 – 17.00
94

Opole:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 15.00
Łambinowice:
1 października - 30 kwietnia
wtorek-piątek: 9.00 – 16.00
soboty, niedziele i święta państwowe: 10.00 – 17.00
1 maja - 30 września
wtorek-piątek: 9.00 – 18.00
sobota, niedziela i święta państwowe:
10.00 – 18.00”
Obiekt czynny przez cały rok.
Parking i wypożyczalnia rowerów w Łambinowicach
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Warto zobaczyć
Muzeum w Nysie

ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa
e-mail: info@muzeum.nysa.pl, tel. +48 77 433 20 83
GPS: N 50˚ 28’ 25” , E 17˚ 20’ 13”, www.muzeum.nysa.pl
Godziny otwarcia:
czerwiec-wrzesień:
wtorek: 9.00 - 15.00, środa - 9.00 - 18.00,
czwartek-piątek: 9.00 - 15.00,
sobota, niedziela i dni świąteczne: 10.00 - 15.00
wrzesień-czerwiec:
wtorek-niedziela: 9.00 - 15.00
sobota, niedziela i dni świąteczne: 10.00-15.00
Ogród Zoologiczny Opole

ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole
e-mail: zoo@zoo.opole.pl
tel. +48 77 456 42 67
tel. +48 77 454 28 58
GPS: N 50˚ 39’ 20” , E 17˚ 55’ 30”
www.zoo.opole.pl

Godziny otwarcia:
Codziennie poza: 1.I, Wielkanoc, 1.XI, 25.XII
od 1 marca: 9.00-16.00,
od 1 maja: 10.00 - 18.00,
od 1 października: 9.00 - 16.00,
od 1 grudnia: 9.00 - 15.00
Na terenie obiektu dostępne: kawiarenka, karczma, mini
zoo, place zabaw, mini park linowy
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