
 

 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

Niedostępne dotąd dwie zamkowe wieże w Mosznej otwarte dla 
zwiedzających. 
Od 10 sierpnia 2015 r. na zwiedzających malowniczy Zamek w Mosznej czeka 

kolejna atrakcja. Udostępnione zostaje wejście na wieże, a ich wnętrza można 

będzie zwiedzić podążając nową trasą. 

- Do zwiedzania udostępniamy dwie z największych pałacowych wież - mówi Pan Teodor 

Wilk z działu Administracji i Marketingu Zamku w Mosznej. Z ich szczytu rozpościera się 

wspaniały widok na otaczający park, szczególnie z balkonu jednej z nich. - Podziwiać 

stamtąd można także krajobraz gór opawskich, a przy dobrej pogodzie doskonale 

widoczny jest czeski Pradziad. Sama wycieczka po wieżach to ciekawa przygoda - przejść 

trzeba krętymi, a nie raz bardzo wąskimi schodami - dodaje Pan Wilk. 

Infrastruktura wież została sprzątnięta i dostosowana do zwiedzania. Największa z nich 

to wieża ciśnień i do dziś jest w normalnym funkcjonowaniu - jej zbiornik wodny, jak i 

wiele innych zamkowych ciekawostek, będzie można zobaczyć na trasie zwiedzania. Na 

wieży czeka także niespodzianka - spotkać można tam "gościa", który zamieszkuje zamek 

od wielu, wielu lat - ale to spotkanie tylko dla zwiedzających o mocnych nerwach. 

Zamkowe wieże zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00, 

wejścia odbywać się będą co godzinę. Czas zwiedzania to ok. 60 minut. Cena biletów 

wynosi 9 zł dla osób dorosłych i 6 zł dla dzieci. Bilety należy nabyć odrębnie od 

wejściówek na zwiedzanie Zamku. 

Zapisów na zwiedzanie można dokonywać w recepcji lub pod numerem telefonu  

77 466 96 79. Grupy zwiedzających nie mogą przekroczyć 12 osób. 
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Dodatkowe informacje o Zamku w Mosznej 

Zamek Moszna słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą bajkowej 

architektury. Tę zawdzięcza głównie kolejnym etapom rozbudowy, rozciągniętym przez kolejne stulecia,  

a także fantazji i rozmachowi budowniczych, który sięga dwóch skrzydeł Zamku, 99 wież i 365 pomieszczeń. 

Najstarsza, środkowa część wybudowana została w drugiej połowie XVIII wieku. Do Zamku przylega 

odrestaurowana oranżeria, a wokół roztacza się kompleks parkowy, w którym podziwiać można 

kilkusetletnie dęby i lipy oraz ponad stuletnie azalie. 

Dziś zabytkowe wnętrza Zamku zachwycają przybywających tłumnie turystów, dla których wizyta jest 

niezapomnianym przeżyciem. Szacuje się, do Mosznej przybywa rocznie ponad 120.000 odwiedzających – 

potwierdzając wyjątkowość miejsca. Zamek  jest miejscem rozrywki i zabawy rodem z bajki dla całej rodziny. 

Łączy w sobie również funkcje hotelarskie i gastronomiczne z urokliwą restauracją i kawiarnią, a także 

funkcje ośrodka kultury – z bogatym kalendarzem wydarzeń artystycznych. 


