Województwo Opolskie
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Legenda skala 1 : 450 000

Członkowie szlaku kulinarnego
„Opolski Bifyj”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hotel Szara Willa w Opolu
www.szarawilla.pl
Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej
www.debowewzgorze.eu
Hotel Hugo w Kędzierzynie-Koźlu
www.hotelhugo.pl
Hotel Zacisze w Turawie
www.zaciszeturawa.pl
Restauracja Na Wyspie w Niemodlinie
www.restauracjanawyspie.com
Restauracja Śtantin w Starych Siołkowicach
www.stantin.eu
Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim
www.restauracjakamieniec.pl
Pałac w Większycach
www.palacwiekszyce.pl
Zamek w Mosznej
www.moszna-zamek.pl
Hotel Salve w Głogówku
www.hotelsalve.pl
Hotel Spałka w Kluczborku
www.hotelspalka.pl
Pałac w Pawłowicach
www.palacpawlowice.pl
Restauracja Nad stawem w Bogacicy
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl
Reastauracja Zapiecek w Mirowszczyźnie
www.zlotakaczka.eu
Restauracja Salomon w Opolu
www.restauracja-salomon.pl
Restauracja Antek w Źlinicach
www.restauracja-antek.pl
Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich
www.restauracjaratuszowa.com
Hotel Bajka w Grodźcu
www.hotelbajka.com
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Certyfikowane Punkty Informacji
Turystycznej
1 Opole/ Województwo Opolskie

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ***

ul. Żeromskiego 3, Opole
tel. 77 441 25 22
info@ocit.pl, www.visitopolskie.pl
2 Opole
Miejska Informacja Turystyczna ****
Rynek 23, Opole
tel. 77 451 19 87
mit@um.opole.pl, www.opole.pl
3 Nysa/ Centrum Informacji Turystycznej
w Nysie ****
Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, Nysa
tel. 77 4334971, 602 654 128
biuro@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl

4 Prudnik
Punkt Informacji Turystycznej
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ****
ul. Dąbrowskiego 26, Prudnik
tel. 77 88 70 200-201
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl
5 Brzeg/ Centrum Informacji Turystycznej
w Brzegu * Rynek – Ratusz, Brzeg
tel. 77 416 00 40
pitbrzeg@gmail.com, www.pit.brzeg.pl
6 Głuchołazy/ Centrum Informacji
Turystycznej *
pl. Basztowy 4a, Gluchołazy
tel. 77 439 14 53, 77 439 43 60
cit@glucholazy.pl, www.glucholazy.pl
7 Góra św. Anny/ Punkt Informacji
Turystycznej Gminy Leśnica *
ul. Leśnicka 10, Góra św. Anny
tel. 77 402 65 58
turystyka@lesnica.pl, www.lesnica.pl

8 Jemielnica/ Punkt Informacji Turystycznej 12 Wieszczyna/ Punkt Informacji Turystycznej 15 Pokój/ Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki
w Jemielnicy ***
przy SSM „Dąbrówka”
w Pokoju **
ul. Wiejska 63, Jemielnica
z filią w Wieszczynie „U Króla Gór Opawskich” ** ul. 1 Maja 26 (GOKSiR), Pokój
tel. 77 556-10-86
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
tel. 77 469 30 32
turystyka@jemielnica.pl
tel. 77 88 70 202
domkulturypokoj@entro.pl
schronisko@prudnik.pl
9 Kamień Śląski/ Centrum Informacji
16 Zawadzkie/ Centrum Informacji
www.schroniskoprudnik.pl
Turystycznej Gminy Gogolin w Kamieniu
Turystycznej w Zawadzkiem***
Śląskim **
ul. Opolska 23, Zawadzkie
13 Nysa/ Punkt Informacji Turystycznej
pl. Myśliwca 5, Kamień Śląski
„Camino Nysa” *
tel. 77 887 79 75, fax 77 463 93 46
tel. 506 063 455
ul. Bracka 18, Nysa
turystyka@gosit.zawadzkie.pl, cit@gosit.zawadzkie.pl
cit@kamienslaski.pl, www.gogolin.pl
tel. 77 448 46 70, 537 222 230
17 Głubczyce/ Centrum Informacji
Turystycznej w Głubczycach **
10 Paczków/ Centrum Informacji Turystycznej biuroddf@gmail.com
anna.janczara@gmail.com
w Paczkowie ***
ul. Kościuszki 24, Głubczyce
www.camino.nysa.pl
ul. Wojska Polskiego 23 (Dom Kata), Paczków
tel. 77 485 21 51
tel. 77 541 86 61
cit@paczkow.pl, www.paczkow.pl
11 Turawa/ Punkt Informacji Turystycznej
w Turawie **
ul. Opolska 33 (Biblioteka Gminna), Turawa
tel. 77 42 12 044
gbpturawa@o2.pl, www.turawa.pl

14 Olesno/ Punkt Informacji
Turystycznej przy Muzeum Regionalnym
w Oleśnie *
ul. Jaronia 7 (Muzeum Regionalne), Olesno
tel. 34 358 24 38
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl

infotur.glubczyce@wp.pl
18 Ozimek/ Punkt Informacji
Turystycznej w Ozimku **
ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
tel. 603 556 320, 77 465 12 13
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
krainadino@onet.eu

Turystyka przyrodnicza na terenie leśnym
w Nadleśnictwie Zawadzkie – m.in. ścieżki
przyrodniczo-edukacyjne oraz Izba Przyrodniczo-Leśnicza przy leśniczówce Jaźwin, gdzie
znajduje się także Leśne Arboretum.
www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Dni Twierdzy Nysa – jedna z najbardziej znanych imprez rekonstrukcyjnych w Polsce, w której biorą udział międzynarodowe grupy rekonstrukcyjne. Wydarzenie upamiętnia rok 1807, gdy wojska
Napoleona po 114 dniach oblężenia zdobyły miasto. Laureat
Certyfikatu Polskiej Organizacji
Turystycznej (termin: ostatni
weekend lipca – termin prosimy potwierdzać u organizatora). www.nysa.eu

Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej – mają już swoją wyrobioną markę świetnej plenerowej imprezy. Zawodnicy są coraz
lepiej przygotowani, a czołówka walczy na
bardzo wyrównanym poziomie. Rywalizacja odbywa się w pięciu konkurencjach:
ścinka w lesie, przygotowanie pilarki,
przerzynka złożona, przerzynka na dokładność, okrzesywanie (termin: pierwszy
weekend lipca – termin prosimy potwierdzać u organizatora). www.rudniki.pl
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Żółty szlak turystyczny Złotych Górników
w Głuchołazach – szlak pieszy długości
ok. 8 km zwany „Szlakiem Złotych Górników”
jest jednym z najciekawszych szlaków w okolicy Głuchołaz. Prowadzi on do miejsc dawnego
górnictwa złota oraz na szczyt Przedniej Kopy
(495 m n.p.m.). www.glucholazy.pl

2

Centrum Turystyki i Rekreacji
w Namysłowie
Centrum Turystyki i Rekreacji DELFIN
jest obiektem bardzo nowoczesnym,
składającym się z basenów, hotelu,
restauracji, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
www.nosirnamyslow.pl

Oznakowany kolorem czarnym szlak samochodowo-rowerowy
zaczyna się w Paczkowie, a kończy w czeskich Mohelnicach przy
Domu Czarownic. Szlak można pokonywać fragmentami, zbierając po drodze pieczątki, które
wymienia się na odznakę.
Łączna długość szlaku:
• 233 km (95 km po stronie polskiej,
• 138 km po stronie czeskiej).
www.szlakczarownic.eu

Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu

2010 r.

Zoo Opole – Ogród Zoologiczny w Opolu
powstał w latach 30. XX w. na terenie parku
położonego na wyspie Bolko. Na powierzchni 20ha znajduje się ponad 200 gatunków
zwierząt (w tym m.in. goryle nizinne czy
uchatki kalifornijskie). www.zoo.opole.pl

1

2009 r.

Trampska Hudba w Głuchołazach
Jedyny w Polsce festiwal czeskiej piosenki, który jest częścią odbywającego
się w amfiteatrze leśnym w Głuchołazach Festiwalu Piosenki Turystycznej
”Kropka” (termin: połowa lipca – termin
prosimy potwierdzać u organizatora).
www.glucholazy.pl

Park Nauki i Rozrywki Krasiejów – największy plenerowy
park prehistorii w Europie, na który składają się JuraPark Krasiejów i Park Nauki i Ewolucji Człowieka. Przenosząc się w świat
sprzed milionów lat,
poznamy dinozaury oraz
naszych przodków. Laureat
Złotego Certyfikatu Polskiej
Organizacji Turystycznej.
www.juraparkkrasiejow.pl

Odbywające się od 2000 r. targi turystyczne co roku skupiają licznych
wystawców z kraju i zagranicy, którzy na opolskim rynku prezentują
swoją ofertę. Jedna z nielicznych tego typu plenerowych imprez w regionie
(termin: druga połowa
maja – termin prosimy potwierdzać u organizatora).
www.mtt.opole.pl

14 Międzynarodowe Targi Turystyki W STRONĘ SŁOŃCA w Opolu

w Opolu, w którym koncerty odbywają się przez cały rok. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jest również zarządcą muzycznej
wizytówki Opola – amfiteatru, w którym odbywa się Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki. www.ncpp.opole.pl

13 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu – miejsce

12 Miejskie Trasy Turystyczne CityWalk w Kędzierzynie-Koźlu
CityWalk to trzy trasy turystyczne: Koźle,
Kędzierzyn i Sławięcice o łącznej długości
12 km. Trasy prowadzą przez najważniejsze miejsca w Kędzierzynie- Koźlu, m.in.
przez: Fort Fryderyka, zespół zamkowy
– lamus, basztę i podzamcze, budynek
krematorium filii byłego obozu oświęcimskiego czy ruiny pałacu w Sławięcicach.
www.citywalk.info

Kraina św. Anny to teren 10 gmin wokół Góry św. Anny, która jest
wygasłym wulkanem. To obszar o wspaniałych walorach turystycznych, zabytkowych, kulturalnych i przyrodniczych. Tylko na samej
Górze św. Anny można odwiedzić m.in.: Sanktuarium św. Anny,
amfiteatr, park geologiczny, Muzeum Czynu Powstańczego, tor saneczkowy. www.annaland.pl

11 Kraina św. Anny – idealne miejsce na Twój wypoczynek

2011 r.

Nyskim święto ognia i wody, podczas którego widzowie mają
okazję zobaczyć pokazy sztucznych ogni przygotowane przez
najlepsze firmy pirotechniczne
(termin: początek lipca – termin
prosimy potwierdzać u organizatora). www.arn.nysa.pl

10 Festiwal Ognia i Wody w Nysie – odbywające się nad Jeziorem

9

8

skierowany do osób ceniących aktywny wypoczynek na łonie natury.
To propozycja całorocznego wypoczynku dla wszystkich, którzy
chcą zobaczyć wiejski krajobraz
i poczuć jego klimat, dowiedzieć
się więcej na temat kultury i tradycji regionu.
www.stobrawskiszlak.pl

21 Odpocznij na Stobrawskim Zielonym Szlaku – pakiet turystyczny

2014 r.

bractwa rycerskie z ok. 9 krajów. Na turystów czeka nie tylko średniowieczna atmosfera, ale także występy kuglarzy, tancerek, popisy łuczników, jarmark, jedzenie
i muzyka z epoki. Turniej
rozgrywa się według zasad
i scenerii średniowiecza
(termin: maj – termin
prosimy potwierdzać u organizatora).
www.grod.pl.tl

20 Międzynarodowy Turniej Rycerski w Byczynie – co roku przyciąga

Początki festiwalu sięgają lat 80. XX w., kiedy to pomysłodawca
festiwalu Wojciech Lasek zorganizował w 1988 r. I Opolskie Dni Muzyki Perkusyjnej. Dzisiejszy Festiwal to międzynarodowe wydarzenie
muzyczne trwające ponad 4 tygodnie, które ściąga największych i najlepszych perkusistów
z całego świata (termin: wrzesień/październik – termin prosimy potwierdzać u organizatora).
www.drumfest.pl

19 Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Drum Fest” w Opolu

w 1963 r. z inicjatywy dziennikarzy Mateusza Święcickiego i Jerzego
Grygolunasa oraz gospodarza Opola, Karola Musioła. W Opolu karierę rozpoczynały największe gwiazdy polskiej piosenki, jak np.: Maryla Rodowicz, Bajm, Osiecka, Czesław Niemiec, Wojciech Młynarski
i wielu innych. W swojej ponad
50 letniej historii nie odbył się
tylko raz – w 1982 r. z powodu
stanu wojennego (termin: maj/
czerwiec – termin prosimy potwierdzać u organizatora).
www.festiwalopole.com

18 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu – festiwal powstał

Produkt skierowany do miłośników
turystyki wiejskiej, łączący w sobie
to wszystko co możemy znaleźć na
ziemi kluczborsko-oleskiej (tradycyjne miody, pieczywo, przetwory
mleczne). www.kolot.pl

17 Kraina Miodu i Mleka na weekend

2013 r.

Rekonstrukcja średniowiecznego grodu otoczonego naturalną
fosą, w którym odbywają
się liczne imprezy przybliżające średniowieczną
kulturę. Siedziba Bractwa
Rycerskiego.
www.grod.pl.tl

16 Gród rycerski w Biskupicach koło Byczyny

w drewnie z Siedmiu
Źródeł pojona
Kościół św. Anny należy do
najpiękniejszych pokrytych
gontem drewnianych kościołów w Polsce. Unikalna
bryła w kształcie róży o pięciu płatkach, w której ulokowano barokowe kaplice.
www.parafia-olesno.pl/nasze-kościoły/kościół-św-anny

15 Oleska róża zaklęta

2012 r.

zapomniana przygoda nie tylko dla turystów lubiących spędzać aktywnie czas, ale także osób, które wybiorą ciszę i spokój, rozkoszując
się pięknymi krajobrazami Gór Opawskich. Filozofia produktu oparta
jest o cud i w tym pojęciu zawiera się ważne miejsce pielgrzymkowe – sanktuarium
św. Józefa w Prudniku Lesie,
gdzie w latach 50. XX w. więziony był Prymas Kardynał
Stefan Wyszyński.
www.prudnik.pl

28 Prudnicka granica cudów – miejsce w Górach Opawskich – nie-

27 Opolska Przygoda – spływy kajakowe i usługi przewodnickie
po województwie opolskim – kompleksowa organizacja spływów kajakowych po rzekach doliny Stobrawy, Budkowiczanki
i Prosny oraz wycieczek
pieszych, rowerowych
i autokarowych po województwie opolskim
przez licencjonowanego przewodnika turystycznego z Kluczborka.
www.stobrawa-kajaki.pl

Prawdziwe dzieła sztuki na
wyciągnięcie ręki – przepiękny
ogród w miejscowości Olszowa
o powierzchni ponad 20 000 m2,
gdzie znajdują się repliki najbardziej znanych budowli sakralnych świata w skali 1:25.
www.miniaturyolszowa.pl

26 Park Miniatur Olszowa

2015 r.

Pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku
Piastowskim, zlokalizowanym na odrzańskiej wyspie Pasiece, w części zwanej
Ostrówkiem. Należy do najstarszych w kraju
zabytków architektury obronnej. Obecnie
punkt widokowy, a zwiedzaniu wieży towarzyszy multimedialna prezentacja.
www.wiezapiastowska.pl

25 Wieża Piastowska w Opolu

w budynkach dawnej gazowni miejskiej z 1902 r. To jedyny w Polsce obiekt
z zachowanym ciągiem produkcyjnym
gazu węglowego, który łączy prze
szłość ze współczesną technologią.
W muzeum znajduje się największa
kolekcja gazomierzy, a dla odwiedzających obiekt oferuje na swoim terenie
również kilka miejsc noclegowych.
www.muzeumgazownictwa.pl

24 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie – Muzeum powstało

czańskie z lat 1890-1945 w Opolu
W kamienicy można zobaczyć pięć mieszkań,
które urządzone są w odpowiednich stylach,
obowiązujących w latach 1890-1965 (w tym
jedno powojenne z lat 1945-1965). Wyposażenie pomieszczeń obrazuje odwiedzającym
jak wyglądało codzienne życie przeciętnego
mieszkańca Opola.
www.muzeum.opole.pl/kamienica-czynszowa-2

23 Kamienica Czynszowa. Wnętrza miesz-

poczynku w Dolinie Malej Panwi – Dzika Chata w Staniszczach
Małych to nowoczesna
przystań kajakowa oferująca spływy kajakowe,
położona w samym sercu Opolskiej Amazonki,
czyli Małej Panwi.
www.dzikachata.pl

22 Dzika Chata – zintegrowane organizowanie aktywnego wy-

dzynarodowa impreza wystawienniczo-kulturalna dedykowana
kwiatom, promująca region otmuchowski i województwo opolskie.
Ideą imprezy jest prezentacja osiągnięć producentów kwiatów, dorobku kulturowego regionu opolskiego oraz pielęgnowanie więzi
z zaprzyjaźnionymi regionami
poza granicami kraju (termin:
czerwiec/lipiec – termin prosimy
potwierdzać u organizatora).
www.otmuchow.pl
Zdobywca Certyfikatu OROT
również w 2012 r.

34 Lato Kwiatów w Otmuchowie – realizowana od 1973 r. mię-

pokazująca hodowle ryb na Opolszczyźnie oraz umożliwiająca
degustację lokalnych ryb w wielu odsłonach. Na imprezie wystawiają się podmioty z sektora
gastronomicznego oraz turystycznego. Warto nadmienić, że lokalny
karp z Niemodlina wpisany jest na
listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(termin: listopad – termin prosimy
potwierdzać u organizatora).
www.lgropolszczyzna.pl

33 Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego – jedyna impreza

dzieży, m.in. spotkanie z postaciami znanymi ze świata czarodziejów, spektakularne lekcje
eliksirów, nauka kaligrafii,
pokaz walki rycerskiej (terminy poszczególnych bajkowych wydarzeń dostępne na
www.moszna-zamek.pl).

32 Bajkowy Świat na zamku w Mosznej – zajęcia dla dzieci i mło-

obiektów fortyfikacyjnych z różnych okresów ich rozwoju,
poczynając od najstarszego – bastionu św. Jadwigi, który jest
jeszcze pochodzenia austriackiego, poprzez obiekty typowo
pruskie jak Fort Prusy, Fort Wodny, Reduta Królicza, Reduta
Kardynalska czy Fort II. www.twierdzanysa.com

31 Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdza Nysa – zespół

nie Polski, której zadaniem jest przybliżanie kultury naszego kraju
poprzez opowiadanie historii polskiej piosenki. Siedziba MPP mieści
sie w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu. Wystawa stała Muzeum ma
charakter multimedialny i interaktywny. W sposób chronologiczny
przedstawia zarys historii polskiej piosenki od lat 20. XX w. aż po
współczesność, uwzględniając przy tym tło historyczne oraz kulturowe epoki. Laureat Certyfikatu Polskiej Organizacji
Turystycznej.
www.muzeumpiosenki.pl

30 Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – jedyna instytucja na tere-

2016 r.

rzeczywistość średniowiecznej Jemielnicy w epoce cystersów,
prezentując ówczesne rzemiosło, walki,
muzykę i tańce.
Impreza odbywa się
1 maja w zabytkowym centrum wsi.
www.jemielnica.pl

29 Jarmark Cysterski w Jemielnicy – przybliża gościom imprezy

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.

7.
8.
9.

5.
6.

4.

2.
3.

kluczborsko-oleska.
Laureat Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Szlak pn. Śladami Marii Luizy Merkert w Nysie
Przystań rzeczna dla jachtów i łodzi motorowych
– Marina Lasoki w Kędzierzynie-Koźlu
Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce
Jaźwin w Nadleśnictwie Zawadzkie
Zabytki, Przyroda, Borsuka Znak – Tak Gmina Murów Zdobywa Świat
Kolej na orkiestrę czyli Opolski Ekspres Dęty, Z orkiestrą po Odrze oraz
Z orkiestrą po zamkach i pałacach.
Republika Byczyńska - niecodzienna trasa turystyczna w Byczynie
Rowerem po szlaku dąbrowskim – w Gminie Dąbrowa
Port jachtowy Krapkowice – miejsce, gdzie wolno płynie czas
– w Krapkowicach
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka”
w Głuchołazach
Event Hostel w Opolu
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Fabryka Robotów w Łączniku
Festiwal Dyni w Sercu Opolszczyzny – Bania Fest w Krapkowicach
Hotel Jakubus w Jakubowicach
Miejski Szlak Turystyczny w Nysie
Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień”
w Grodkowie

1. Zwierciadło Przeszłości – Ziemia

POLECAMY również:

Festiwal Filmowy jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym
sie w Opolu od roku 2003 i jest jedynym tego typu festiwalem na
Opolszczyźnie. Co roku przyjeżdżają do Opola znakomici goście
świata filmu, jak np. Arkadiusz Jakubik, Witold Giersz, Maja Komorowska, Marian Dziędziel, Tomasz Wolski, z którymi pasjonaci kina
mogą się spotkać i porozmawiać na temat filmów
(termin: październik –
termin prosimy potwierdzać u organizatora).
www.opolskielamy.pl
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swym niesamowitym urokiem, bajkową architekturą, a także rozległym parkiem z kilkusetletnimi dębami i lipami oczarowuje przybywających turystów z kraju i z zagranicy.
www.moszna-zamek.pl
Zdobywca Certyfikatu
OROT również w 2015 r.

37 Zamek w Mosznej – słynący z 99 wież i 365 pomieszczeń pałac

budowany przez Księcia Bolesława I w 1313 r. – zamek
położony na terenie pradawnej przesieki śląskiej Bory Niemodlińskie. Mury, podziemne tunele, lochy, krypty, kaplica, sala balowa, sala bursztynowa czy polichromie to
atrakcje, które przyciągają turystów. Miejsce realizacji filmu
J. J. Kolskiego „ Jasminum”. Obiekt jest w trakcie rewitalizacji,
ale można go zwiedzać.
www.niemodlinzamek.pl
Zdobywca Certyfikatu
internautów Polskiej
Organizacji Turystycznej.

36 Zamek Książęcy Niemodlin – obiekt historyczny wy-

Szkolenia Olimpijskiego – multifunkcyjny obiekt służący działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Na jego terenie znajduje
się ośrodek szkolenia w jeździectwie z pełnym zapleczem,
basen z saunami i jacuzzi,
obiekt noclegowy, restauracja oraz sale konferencyjne
i rekreacyjne.
www.gosirzakrzow.pl

35 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie – Ośrodek

2017 r.

