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Opolskie jest jak sekret.

o Opolu
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o! jak fajnie, czyli opolskie dla dzieci
o kuchni
o! jakie to ciekawe
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Przez lata region kojarzył się Polakom przede wszystkim z Krajowym Festiwalem Polskiej
Piosenki w Opolu. Dziś rozkwita atrakcjami, które zaskakują wielobarwnością i rozmachem!
Stolica regionu – Opole to jedno z najstarszych polskich miast. Odwiedzić tu trzeba jedyne w Polsce Muzeum Polskiej Piosenki i niezwykłej urody ogród zoologiczny. Świadkiem
historii Opola jest Wieża Piastowska, która jest pozostałością po średniowiecznym zamku.
A zamków i pałaców w regionie naliczyć można ponad 200! Niektóre z nich leżą na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Są bajkowo piękne i słyną z niepowtarzalnych wydarzeń
m. in. Zamek w Mosznej, gdzie co roku odbywa się Festiwal Kwitnących Azalii. Opolskie
ma wyjątkowy smak. Poszukiwaczom regionalnych specjałów polecamy tradycyjny dla
Śląska Opolskiego obiad: roladę wołową z kluskami i modro kapustą. Na deser obowiązkowo pojawić się musi – Kołocz śląski – słodki placek z kruszonką, makiem, jabłkami lub
serem. Po wizycie w restauracjach będących na Szlaku Kulinarnym warto pospacerować
po urokliwych miastach i miasteczkach, takich jak: Nysa, Prudnik, Głuchołazy, Paczków czy
Głogówek. Miłośnikom pieszych wędrówek na pewno przypadną do gustu Góry Opawskie:
łagodne, z niewysokimi masywami, malowniczymi wąwozami i dolinami, świetne na rodzinne, górskie wędrówki. A skoro o rodzinach mowa to opolskie jest prawdziwym rajem dla
podróżujących z dziećmi. Na najmłodszych czeka tu chociażby jedyny w swoim rodzaju Park
Nauki i Rozrywki Krasiejów prezentujący 200 modeli dinozaurów w oryginalnej wielkości
w miejscu gdzie rzeczywiście odkryto ślady dinozaurów! Na spragnionych wodnych wrażeń
czekają piękne jeziora: Turawskie, Nyskie i Otmuchowskie oraz rzeka Odra. Miłośników geologii zaskoczy pewnie Góra Świętej Anny, której masyw to wygasły wulkan i jeden z trzech
geoparków w Polsce. To także miejsce przyciągające pielgrzymów. Na Opolszczyźnie znajdziemy również kilkadziesiąt drewnianych kościółków oraz liczne wydarzenia i festiwale
odbywające się niemal przez cały rok. Powodów do odwiedzenia Opolskiego jak widać nie
brakuje. Podróżowanie po regionie ułatwia to, że jest to najmniejsze województwo w Polsce. Patrząc na liczbę atrakcji – trudno w to uwierzyć.
Góra Św. Anny

Amfiteatr Tysiąclecia

O OPOLU

Piosenka jest skojarzeniem, które najczęściej pojawia się w kontekście Opola – od lat
miasto znane jest jako Stolica Polskiej Piosenki. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki,
będący podsumowaniem sezonu artystycznego twórców związanych z muzyką odbywa się w Opolu od 1963 r. Na deskach liczącego ponad 3600 miejsc amfiteatru
pierwsze kroki stawiali najznamienitsi polscy artyści, a w okolicy ratusza znajduje się
aleja, na której wielu twórców odsłoniło swoją pamiątkową gwiazdę. Współcześnie
prócz działalności koncertowej w amfiteatrze funkcjonuje interaktywne Muzeum
Polskiej Piosenki, a także taras widokowy, z którego przyjrzeć się można panoramie
zachodniej części miasta.
Rynek
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Warto wspomnieć, że Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. Pierwsze historyczne wzmianki o Opolu, powstałym na miejscu starej, słowiańskiej osady, datowane
są na połowę IX wieku. Dzisiejsza stolica województwa opolskiego była wtedy stolicą
plemienia, której podlegało aż dwadzieścia mniejszych osad! Od ponad tysiąca lat
miasto przyciągało swoim korzystnym położeniem i lokalizacją na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych - wiódł tędy m. in. Szlak Bursztynowy znad
Morza Bałtyckiego nad Morze Adriatyckie. Do XVI w. Opole pozostawało pod panowaniem Piastów Śląskich. Później burzliwe wydarzenia historyczne doprowadziły je
pod panowanie habsburskie, pruskie i niemieckie. Ostatecznie w 1945 r. powróciło
do Polski, w której granicach rozwija się po dziś dzień.
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Wieża Piastowska

Bulwary nad Młynówką

W Opolu nie brakuje odniesień
do historii: jednym z najstarszych
w Polsce zabytków architektury
obronnej jest Wieża Piastowska
z przełomu XIII i XIV w. Roztaczający się z niej widok na centrum
Opola, a także dostępna w środku
multimedialna ekspozycja zdecydowanie warte są wspinaczki po 163
schodach… Chętni na krótką podróż
w czasie powinni odwiedzić Muzeum Wsi Opolskiej oraz Kamienicę
Czynszową będącą częścią Muzeum
Śląska Opolskiego – zaaranżowane
w nich ekspozycje pozwalają doświadczyć tego, jak żyło się w dawnym Opolu i okolicach!

Najwyższym budynkiem Opola jest
Katedra – jej wieże mają 73m! Ponadto warto zwiedzić kościół pw.
św. Trójcy oraz najstarszy w Opolu
kościół Matki Boskiej Bolesnej i św.
Wojciecha – tzw. Kościół „Na Górce”. Według legendy świątynia powstała tam, gdzie Święty Wojciech
głosił kazania tak żarliwie, że w kamieniu na którym stał odcisnęły się
jego stopy. Ważnym punktem Opola jest także rynek wraz z ratuszem,
wzorowanym na Palazzo Vecchio
we Florencji.
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Niezwykłe miejsca na spacer to zielona Wyspa Bolko oraz bulwary nad kanałem Młynówka i Odrą. Najpiękniej prezentuje się tzw. Opolska Wenecja – miejsce, w którym
kamienice zdają się dosłownie „schodzić” do wody. Szczególnie urokliwy jest też niewielki pieszy Most Groszowy, znany też jako Most Zakochanych. Piękny widok rozlega
się także z „opolskiego Akropolu” – Wzgórza Uniwersyteckiego stanowiącego najwyższy punkt centrum miasta (165 m n.p.m.). Odwiedzając je warto przespacerować się
wśród rzeźb przedstawiających wielkich polskich artystów, takich jak np. Jerzy Grotowski, Marek Grechuta czy Czesław Niemen.

Opolska Wenecja

5

Głuchołaski Park Zdrojowy

O MIASTACH,
MIASTECZKACH
I OPOLSKIEJ WSI

Głuchołazy
W okolicy miasta funkcjonowały kiedyś kopalnie złota. Łącznie wydobyto go niemal 3 tony.
Współcześnie wiedzie tędy Szlak Złotych Górników, na trasie którego znajdują się dawne
miejsca wydobycia kruszcu. Niektórzy znajdą tu
także milimetrowe drobiny złota. Warto udać
się na punkt widokowy na Wieży Bramy Górnej,
do tężni solankowej oraz Parku Zdrojowego.
www.glucholazy.pl
Bitwa o Twierdzę Koźle

Świetnie zachowane fortyfikacje, pałace, dawne obiekty przemysłowe, a wszystko
to doprawione niepowtarzalnymi lokalnymi legendami – opolskie miasta i wsie mają
wiele do zaoferowania! Niewątpliwe urozmaicenie krajobrazu stanowią rzeki i jeziora:
w ich okolicy znajdą coś dla siebie zarówno fani aktywnego wypoczynku, jak i pięknych widoków.
Głogówek
Podczas potopu szwedzkiego rezydował tutaj król Jan Kazimierz – miasteczko było
wtedy nieformalną „stolicą” Polski. Do najcenniejszych zabytków należy nazywany
„Perłą Opolskiej Ziemi” pokolegiacki kościół pw. św. Bartłomieja oraz szachulcowy
kościół pw. Świętego Krzyża. Warto zwrócić uwagę na Zamek w Głogówku, który aktualnie poddawany jest renowacji.
www.glogowek.pl
Panorama Głogówka
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Kędzierzyn-Koźle
Dawne miasto - twierdza, współcześnie co roku
odbywa się tu rekonstrukcja bitwy o Twierdzę
Koźle. W Koźlu istnieje wiele możliwości uprawiania turystyki wodnej, znaleźć tu można
zabytkową śluzę oraz Syfon Kłodnicki - jedno
z trzech w Polsce dwupoziomowych skrzyżowań wód płynących. W parku w Sławęcicach
znajduje się interaktywna ścieżka edukacyjna.
www.kedzierzynkozle.pl

Kolonowskie
Tutejszy kanał hutniczy to jeden z najstarszych
zabytków na Śląsku. Jego powstanie wiązało się
z przepływem drewna do huty. Warto odwiedzić Izbę Tradycji, gdzie kiedyś mieścił się jej zarząd. Gmina posiada największą w województwie opolskim powierzchnię lasów – stanowią
one 75% jej obszaru. Atrakcję stanowią organizowane tu spływy kajakowe Małą Panwią.
www.kolonowskie.pl

Spływ kajakowy Rzeką Mała Panew
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Krapkowice
Krapkowickie Mury Miejskie kryją wiele atrakcji. Warto odwiedzić taras widokowy znajdujący się w Bramie Górnej, a także Izbę Muzealną
Papiernictwa w Baszcie Krapkowickiej, w której
można między innymi własnoręcznie stworzyć
unikalny arkusz papieru. W mieście znajduje się
również port jachtowy z wypożyczalnią sprzętu
wodnego i polem kempingowym.
www.krapkowice.pl

Nysa
Miasto było kiedyś potężną twierdzą. W XVII w.
rozbudowano system obronny o 10 bastionów, fosę wodną i ukrytą drogę. Zabudowania
zachowały się do dziś. Współcześnie zwiedzać
można m. in. Bastion św. Jadwigi. Warto odwiedzić trzeci co do wielkości rynek na Śląsku,
gotycki kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki,
Skarbiec św. Jakuba i odpocząć nad Jeziorem
Nyskim.
www.nysa.eu

Krapkowice - widok na centrum miasta
Kościół Trójcy Świętej w Leśnicy

Bastion św. Jadwigi w Nysie

Leśnica
To jedno z najstarszych miast tej części Śląska,
które w 2017 roku obchodziło osiemsetne
urodziny. Obecnie to kameralne miasteczko
z urokliwym rynkiem. W jednym z najstarszych
budynków w mieście, który pełnił funkcję młyna i spichlerza obecnie mieści się Galeria Sztuki
z Małym Muzeum Leśnickim. Godnym uwagi
jest również Kościół Trójcy Świętej.
www.lesnica.pl

Olesno
Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest
drewniany kościół pw. św. Anny z XVI w. Budowla nazywana jest „oleską różą zaklętą w drewno” z uwagi na swój charakterystyczny kształt –
została zbudowana na planie pięciopłatkowego
kwiatu róży widniejącego także w herbie miasta. Inne warte odwiedzenia miejsca to kościół
pw. św. Michała oraz Muzeum Regionalne.
www.olesno.pl
Kościół pw. św. Anny w Oleśnie

Namysłów
Miejscowość znana z rozwiniętych tradycji piwowarskich. Piwo powstaje tu od blisko 700
lat, a zespół browaru Namysłów został wpisany
na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Inne warte uwagi miejsca to pełniąca
funkcję punktu widokowego Brama Krakowska,
rynek z gotyckim ratuszem, a także malowniczy
młyn miejski - Izba Techniki Młynarskiej.
www.namyslow.pl
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Mury obronne w Namysłowie

Paczków
Ze względu na okazały system fortyfikacji Paczków nazywany jest „polskim Carcassonne”. Na
odwiedzających czeka widokowa trasa spacerowa koroną muru obronnego, warowny kościół
pw. św. Jana Ewangelisty, Muzeum Gazownictwa czy Metamuzeum Motoryzacji. Warto wybrać się także do Winnicy Hople. Na turystów
czeka także Centrum Informacji Turystycznej
znajdujące się w Domu Kata.
www.paczkow.pl

Dom Kata w Paczkowie
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Prudnik z lotu ptaka

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Prudnik
Ślady pobytu człowieka na terenie Prudnika
sięgają już VIII wieku n.e. Dzięki odnalezionym
rzymskim monetom można wnioskować, iż tutejsi mieszkańcy utrzymywali kontakty handlowe z Rzymem. Warto odwiedzić Muzeum Ziemi
Prudnickiej oraz Centrum Tradycji Tkackich,
a także udać się na punkt widokowy zlokalizowany na najstarszym zabytku Prudnika – Wieży
Woka.
www.prudnik.pl
Pałac w Tułowicach

Tułowice
Lokalna historia wiąże się przede wszystkim
z produkcją ceramiki i najlepszej jakości porcelany eksportowanej do 1945 roku na cały
świat. Najbardziej charakterystycznym punktem miasta jest Zespół pałacowo-parkowy powstały między XVIII a XX wiekiem. W jego skład
wchodzą m. in. pałac (obecnie internat Zespołu
Szkół), młyn wodny, stajnia oraz park.
www.tulowice.pl

Izba Przyrodniczo-Leśnicza
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Zawadzkie
Miasto powstało jako kolonia robotnicza wokół huty szkła. Najbardziej charakterystycznym
jego punktem jest komin kotłowni huty o wysokości 96 m! Przez gminę przepływa rzeka Mała
Panew nazywana „Opolską Amazonką”. Na jej
brzegach dostępne są przystanie kajakowe.
W okolicy znajduje się także 65 km tras rowerowych. Warto odwiedzić Izbę PrzyrodniczoLeśną.
www.zawadzkie.pl

WIEŚ OPOLSKA
Malowniczo położone, otoczone lasami wsie opolskie są doskonałym miejscem na
przejażdżki rowerowe, jazdę konną czy spacery. Oprócz warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji odnajdą się tu także miłośnicy historycznych smaczków. W okolicy nie brakuje śladów tradycji oraz ciekawostek kulturowych i architektonicznych.
Opolska wieś słynie z gospodarności, zaradności oraz dbałości o estetykę.
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Dąbrowa
Wieś położona na skraju Borów Niemodlińskich. Najważniejszym zabytkiem wsi jest powstały w 1615 r. zespół pałacowy, na który składa się budynek pałacowy z ogromnym parkiem
i rzeźbą św. Jana Nepomucena. Inne zabytki Dąbrowy to kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
(pierwsza wzmianka o budynku - XIII w.) oraz
dom zakonny Elżbietanek.
www.gminadabrowa.pl

Suchy Bór
Miejscowość w gminie Chrząstowice znana
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego z odkrytym kąpieliskiem. W okresie letnim zachęca
on do skorzystania między innymi z 50 metrowego basenu, jednej z najdłuższych zjeżdżalni
wodnych w regionie. Miejsce stanowi dobrą
bazę dla turystyki rowerowej z uwagi na połączenie z siecią szlaków rowerowych.
www.chrzastowice.pl

Zespół Pałacowy w Dąbrowie
Zamek w Karłowicach
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Park w Pokoju

Basen w Suchym Borze

Karłowice
Wieś w gminie Popielów. Znajduje się tu zamek
z około 1350 roku. Z początku siedziba rycerska, później myśliwska. Do założenia przylega
park oraz budynki folwarczne, spichlerz i dawny młyn wodny. Zamek częściowo otacza fosa.
Zamek i kaplica znajdują się obecnie w rękach
prywatnych. We wsi stoi dom słynnego księdza
- Jana Dzierżona, który jest nazywany „Kopernikiem Ula” – odkrył proces dzieworództwa
pszczół.
www.popielow.pl

Turawa
Największą atrakcją Turawy jest Jezioro Turawskie. Akwen o powierzchni ponad 20 km²
powstał w latach 30. XX w. aby uregulować poziom wody na Odrze. Dziś wraz z dwoma mniejszymi zbiornikami (Średnim i Małym Jeziorem
Turawskim) służy celom rekreacyjno-wypoczynkowym, pozwalając na aktywne uprawianie sportów wodnych czy wędkarstwa.
www.turawa.pl

Pokój
Wieś z połowy XVIII wieku to letnia rezydencja
księcia Karola Wirtemberskiego, niegdyś uzdrowisko. Skopiowany z pierwotnego, niemieckiego Karlsruhe gwiaździsty układ ulic przetrwał
do dziś. Znajduje się tu jedno z dwóch w Polsce
skrzyżowań w formie ośmioramiennej gwiazdy.
Okala ono plac, na którym niegdyś stał pałac.
Zachował się tu także zabytkowy park.
www.gminapokoj.pl

Zagwiździe
Rozwój wsi nastąpił dzięki przemysłowi hutniczemu. W zespole budynków mieszczących
dawniej hutę żelaza mieści się Regionalna Sala
Muzealna. Zagwiździe to także serce Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Organizowane
są tu spływy kajakowe Budkowiczanką. Warty
uwagi jest ogród botaniczny, a ciekawą inicjatywą jest gra terenowa „Poznaj zabytki Zagwiździa”.
www.zagwizdzie.pl

Jezioro Turawskie

Regionalna Izba Muzealna w Zagwiździu
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O ZAMKACH
I PAŁACACH

Turystyczną wizytówką Opolskiego są zamki i pałace. W całym regionie jest ich ponad
200! Wśród architektonicznych perełek znajdują się przystosowane do zwiedzania
kompleksy muzealne i obiekty mieszczące stylowe hotele. W samym Opolu pozostałość po zamku – wieża Piastowska to najbardziej rozpoznawalny zabytek w mieście.
Popularnością cieszą się organizowane w zamkach i pałacach wydarzenia kulturalne.
Pałac Jakubus w Jakubowicach
Neoklasycystyczny dworek z 1882 roku mieści obecnie hotel, renomowaną restaurację, SPA. Obiekt otoczony jest zadbanym parkiem z pięknym starodrzewem, rozległymi terenami zielonymi oraz trzema stawami z plażą. W skład kompleksu wchodzi
także Klub Jeździecki Osadkowski, w ramach którego działa renomowana Szkoła Jeździecka.
www.jakubus.pl
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Pałac w Kamieniu Śląskim
Powstał w XVII wieku w miejscu zamku i grodu rodu Odrowążów. W Kamieniu Śląskim
urodził się Jacek Odrowąż, dominikanin,
kanonizowany w XVI wieku. Jego kult trwa
do dziś. Pałac przetrwał II wojnę światową,
zniszczony przez sowietów. Dziś mieści się tu
m.in. Sanktuarium Św. Jacka oraz sanatorium
rehabilitacyjne stosujące metodę wodolecznictwa ks. Kneippa.
www.kamien.biz.pl

Pałac w Pawłowicach
Eklektyczny pałac o cechach neorenesansowych i barokowych z charakterystyczną
ośmioboczną wieżą umieszczoną w narożu.
Zbudowany w 1864 roku, w XX wieku wielokrotnie przebudowywany. Od 2010 roku,
po gruntownym remoncie, mieści się tutaj
hotel, SPA i restauracja. Od 2018 roku działa
przypałacowa winnica, a sam obiekt otoczony jest niewielkim parkiem.
www.palacpawlowice.pl
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Pałac Sulisław
W historii pałacu jest miejsce dla zakonu
templariuszy, założycieli majątku - rodziny
Zedlitzów, cesarza króla Prus Wilhelma III
z dynastii Hohenzollernów i „Śląskiego Kopciuszka” czyli dziewczynki, która stała się
milionerką. Po latach zaniedbań trafił w ręce
prywatne. Obecnie mieści się tutaj pięciogwiazdkowy hotel, a w nim m.in. żyrandol
z apartamentu Sophie Loren, stół z zamku Sir
Micka Jaggera czy szkic Jana Matejki.
www.palacsulislaw.pl

Zamek w Dąbrowie
Wzniesiony zaledwie w dwa lata, w XVII wieku przez Joachima von Mettich-Tschetschau,
przedstwiciela jednego z najzamożniejszych
śląskich rodów. Charakterystycznym elementem neorenesansowego zamku są kręcone
kominy, stanowiące rzadkość w Europie.
Obiekt otoczony jest zabytkowym parkiem.
Właścicielem zamku jest Uniwersytet Opolski.
www.dabrowskieskarby.pl

Pałac Większyce
Wzniesiony w XIX-wieku negotycki pałac
otoczony parkiem budzi zachwyt. W zabytkowych wnętrzach znajduje się jedna ze 100
najlepszych restauracji w Polsce. Miłośników
dobrego smaku przyciąga siedem pięknie
zdobionych sal: rodowa, błękitna, rubinowa,
szmaragdowa, kryształowa, herbowa i liliowa. Architektura, sztuka i kuchnia to wyróżniki tego miejsca.
www.palacwiekszyce.pl

Zamek Książęcy Niemodlin 1313
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z czasów kiedy przez Niemodlin przebiegał Szlak
Bursztynowy wiodący od Bałtyku do starożytnego Rzymu. Kamienna budowla otoczona fortyfikacjami wzniesiona przez księcia
Bolesława, syna księcia opolskiego Bolka I
(1313r.) gościła koronowane i cesarskie głowy. Jej urokowi uległ Jan Jakub Kolski - to tu
nakręcił film „Jasminum”.
www.zamekniemodlin.pl

17
8

18
22

Zamek Moszna
Słynie z niepowtarzalnego uroku za sprawą
bajkowej architektury. Tę zawdzięcza rozbudowie rozciągniętej na wiele lat (1866-1945)
oraz fantazji i rozmachowi budowniczych.
Rezydencja rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych, posiada 365 pomieszczeń i 99 wież. Do zamku przylega oranżeria,
a wokół roztacza się zabytkowy kompleks
parkowy z kilkusetletnimi dębami i lipami,
azaliami i rododendronami. Od 1984 roku
odbywa się tu Muzyczny Festiwal Kwitnących
Azalii – festiwal muzyki klasycznej.
www.moszna-zamek.pl

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
Jeden z cenniejszych zabytków architektury
w kraju. W obecnym kształcie zaprojektowany w XVI w. przez włoskich architektów. Wzorowany na Zamku Królewskim na Wawelu,
zwany Śląskim Wawelem. Na portalu bramy
wjazdowej znajdują się rzeźby władców polskich i piastowskich książąt śląskich. Mieści
Muzeum Piastów Śląskich. Organizowane są
tu lekcje muzealne i koncerty.
www.zamek.brzeg.pl

Zamek w Otmuchowie
Malowniczo położona na Przedgórzu Sudeckim, okryta tajemniczymi historiami dawna
rezydencja biskupów wrocławskich zachowała się jako niewielka część pierwotnego
kompleksu. Widok na okolicę podziwiać
można z Zamkowej wieży. Do zamku przylega również ogród założony przez podróżnika
i przyrodnika Aleksandra von Humboldta.
Działa tu Dom Kultury Zamek, gościniec i restauracja.
www.zamek.otmuchow.pl

Zamek w Rogowie Opolskim
Renesansowo-klasycystyczny zamek, którego ostatnimi właścicielami był ród von
Haugwitz mieści dziś najcenniejsze zbiory
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
W zamku oraz w sąsiadującym z nim Domem
Pod Kogutem świadczone są usługi hotelowe
i konferencyjne. Do zabudowań zamkowych
przylega park w stylu angielskim.
www.rogow.wbp.opole.pl
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Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie

O RELIGII
Opolszczyzna jest regionem obfitym w zabytki architektury sakralnej związane
z duchowością i religią, odznaczające się dużym zróżnicowaniem stylów i detali architektonicznych. Celem wielu pielgrzymek jest Sanktuarium św. Anny wchodzące
w skład barokowego zespołu klasztorno-kalwaryjskego na Górze św. Anny. Katedra
Opolska jest równocześnie Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej, a o trwającym od
kilku wieków kulcie świadczą m. in. liczne wota, takie jak ofiarowana przez króla Jana
III Sobieskiego srebrna sukienka. Inne znaczące sanktuarium maryjne znajduje się
w Głogówku, znane jest z kaplicy loretańskiej Casa Santa (Świętego Domu), skrywającego łaskami słynącą figurę Matki Bożej Loretańskiej.Pięknym miejscem jest również
Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim oraz Opactwo Cysterskie w Jemielnicy.
Popularnym celem pielgrzymów jest też Sanktuarium św. Józefa w Prudniku, które
w powszechnej świadomości zapisało się przede wszystkim jako miejsce ponad rocznego uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego.
Opactwo Cystersów w Jemielnicy
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Wartym odwiedzenia miastem jest Nysa: niegdyś stolica księstwa biskupów wrocławskich, dziś z uwagi na ten fakt oraz liczne zabytki i kościoły nazywana „Śląskim
Rzymem”. Przebiega tędy też Szlak bł. Marii Luizy Merkert – urodzonej w Nysie założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, która dzięki swojej służbie chorym i biednym
określana jest jako „Śląska Samarytanka”. Łączenie przeżyć duchowych z turystyką
pieszo-pielgrzymkową umożliwia także przebiegający przez Opolszczyznę fragment
Drogi św. Jakuba – Camino de Santiago.
Charakterystyczną dla Śląska Opolskiego grupą zabytków są drewniane kościoły, zachwycające swoim nietuzinkowym kształtem, fakturą budulca i kunsztem wykonania.
Można powiedzieć, że obiekty te w sposób szczególny są zapisem dziedzictwa historycznego i tradycji w krajobrazie. Większość z nich powstała z rąk wiejskich cieśli
w XVII i XVIII w., by przez lata być miejscami, wokół których koncentrowało się życie
lokalnej społeczności. Budowa i użytkowanie drewnianych świątyń stanowiły przez
wieki wyraz tradycyjnej pobożności oraz symbol używania talentów w służbie wiary.
Za najstarsze uważa się kościoły w Uszycach (1517 r.) oraz Oleśnie (1518 r.).
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Góra św. Anny

W całym województwie opolskim
łącznie zachowało się niemal 70 kościołów, sporą część z nich zwiedzać
można podążając Szlakiem Drewnianego Budownictwa Sakralnego
prowadzącym od Opola do Olesna.
Trasa prowadzi przez 12 miejscowości i mierzy 80 km. W każdej
z nich czeka na nas perełka sakralnej architektury drewnianej. Zaczynając zwiedzanie od Muzeum Wsi
Opolskiej należy odwiedzić najciekawsze kościółki w: Czarnowąsach,
Dobrzeniu Wielkim, Kolanowicach,
Bierdzanach, Laskowicach, Laskowicach Wielkich, Laskowicach
Małych, Chocianowicach, Starym
Oleśnie i Oleśnie. W sumie zobaczymy jedne z najpiękniejszych kościołów drewnianych tworzące trzon
Szlaku Drewnianego Budownictwa
Sakralnego. Warto dodać, że trasa
dostępna jest zarówno dla turystów
zmotoryzowanych i rowerowych.
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Kościół św. Michała Archanioła w Gierałcicach

Góra świętej Anny
Miejscowość położona na zboczu Góry Świętej Anny, nazywanej „duchową stolicą”
Śląska Opolskiego. Na szczycie góry warto zwiedzić Bazylikę i sanktuarium św. Anny,
franciszkański zespół klasztorny, grotę maryjną wykonaną na wzór groty z Lourdes,
a także przespacerować się wśród kaplic kalwarii ufundowanych w XVIII w. Właśnie
w tym miejscu 21 czerwca 1983 r., Papież Jan Paweł II odbył nieszpory podczas swojej
drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Ponadto na górze zobaczyć można jeden z największych amfiteatrów w Europie (poniemiecka budowla mieści do 30 tys. widzów), obejrzeć Pomnik Czynu Powstańczego oraz zwiedzić Muzeum poświęcone Powstaniom
Śląskim z lat 1919-1921, a także udać się na platformę widokową, z której rozpościera
się przepiękny widok na okoliczny Park Krajobrazowy Góra św. Anny.

Kaplica Koronacji
Matki Boskiej
na Górze św. Anny
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Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu

O KULTURZE

Opolskie kojarzone jest przede wszystkim z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki,
ale dzieje się tu o wiele, wiele więcej! Przez cały rok kulturalny harmonogram wypełniają znakomite koncerty muzyki klasycznej, znaczące festiwale teatralne, nietuzinkowe występy plenerowe oraz emocjonujące imprezy tematyczne. Nie ma miejsca
na nudę!

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu
Od 1963 r., zwykle w czerwcu, w Opolu odbywa się najbardziej znany polski festiwal
piosenki, podczas którego polscy muzycy prezentują swoje osiągnięcia z ostatniego
roku. W trakcie kilkudniowej imprezy miejsce ma m. in. koncert utworów premierowych oraz przedstawienie debiutów estradowych.
czerwiec | www.festiwalopole.com

Amfiteatr Tysiąclecia
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Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka żywa”
Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej, Opole
Od ponad 40 lat opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego gości finał największego
w Polsce konkursu inscenizacji opartych o klasyczną literaturę polską. Współorganizowane przez warszawski Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego wydarzenie
ma na celu prezentację najistotniejszych, wciąż aktualnych wątków dawnej polskiej
literatury.
kwiecień| www.teatropole.pl

Dni Twierdzy Nysa
Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywa się święto nyskiej twierdzy, która jest
elementem jednego z najlepiej zachowanych na Śląsku systemów fortyfikacji. Jeden
z zabytkowych fortów zamienia się wtedy w historyczny obóz wojsk. Każdorocznie
odbywa się tutaj także rekonstrukcja bitwy o Twierdzę Nysa z 1807r., w której udział
bierze kilkuset umundurowanych żołnierzy z różnych krajów! Inne atrakcje to m. in.
musztra paradna oraz festyn forteczny.
lipiec | www.nysa.eu
Rekonstrukcja bitwy o Twierdzę Nysa
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Międzynarodowe Targi Turystyczne
W STRONĘ SŁOŃCA, Opole
Opolski rynek co roku gości wystawców z Polski i zagranicy prezentujących zróżnicowaną
ofertę kierunków turystycznych, hoteli, biur podróży oraz stowarzyszeń. Podczas trzydniowej
imprezy nie brakuje spotkań z podróżnikami,
degustacji kulinarnych z różnych regionów, występów artystycznych, konkursów oraz innych
niespodzianek.
maj | www.mtt.opole.pl

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek,
Opole
Od 1962 r., co dwa lata Opolski Teatr Lalki
i Aktora jest miejscem konfrontacji osiągnięć
artystów związanych z teatrem lalki. Odbywają się koncerty, spektakle, spotkania, wystawy,
prezentacje dramaturgii dedykowanej dzieciom
i młodzieży. Przyznawane są nagrody w dziedzinie aktorstwa, muzyki, scenografii i reżyserii.
maj | www.teatrlalki.opole.pl

Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny
DRUM FEST, Opole
Początki imprezy sięgają 1988 roku. Współcześnie trwający około miesiąca festiwal to koncerty, konkursy, warsztaty, seminaria i wystawy
przyciągające w tysiące fanów i twórców związanych z muzyką perkusyjną. Wydarzenie łączy
artystów z całego świata, reprezentujących różne gatunki muzyczne.
październik | www.drumfest.pl

Festiwal Książki, Opole
Podczas czerwcowego święta fani literatury nie
mogą narzekać na nudę. Przy pl. Wolności czeka na nich mnóstwo atrakcji! Na stanowiskach
wydawców można uzupełnić domową biblioteczkę, a także spotkać się z gwiazdami polskiej
literatury, sztuki i dziennikarstwa. Program imprezy zawiera wiele wydarzeń towarzyszących,
m.in. Wielkie Opolskie Dyktando!
czerwiec | www.festiwalksiazki.pl

Międzynarodowy Turniej Rycerski, Biskupice
Wiosną w Grodzie Rycerskim pod Byczyną nie
brakuje atrakcji! Podczas kilkudniowej imprezy
zebrane bractwa rycerskie rywalizują ze sobą
w różnych kategoriach, takich jak łucznictwo
czy rzut nożem, toporem i włócznią. Popularnością cieszą się walki drużynowe, oblężenie
grodu czy pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł
oraz tańców.
maj | www.grod.pl.tl

Międzynarodowy Turniej Rycerski, Biskupice

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, Opole
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Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, Opole
Największe wydarzenie filmowe na Opolszczyźnie, odbywające się w najważniejszych kulturalnych lokalizacjach Opola. Pokazom filmów
polskiej i światowej kinematografii towarzyszą
spotkania i warsztaty z twórcami, a także wydarzenia dedykowane miłośnikom kina, instalacje,
wystawy czy koncerty. Przygotowywany jest
także blok atrakcji dla dzieci.
październik | www.opolskielamy.pl
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Silesia Equestrian, Jakubowice
Międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach
przez przeszkody. Pula nagród ma wartość
ponad miliona złotych! Na arenie Klubu Jeździeckiego Osadkowski uczestnicy mierzą się
w konkursach o różnej wysokości – najwyższe
przeszkody sięgają nawet 2 metrów! Podczas
zawodów można się przyjrzeć występom ponad
300 koni z całego świata.
lipiec | www.silesiaequestrian.pl

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena,
Głogówek
Od ponad 25 lat miłośnicy muzyki poważnej
wsłuchują się w koncerty organizowane na pamiątkę kilkumiesięcznego pobytu van Beethovena w Głogówku. Co roku w ramach festiwalu
odbywają się występy orkiestrowe oraz solowe
recitale polskich i światowych muzyków, których twórczość oscyluje wokół muzyki klasycznej.
wrzesień | www.muzeum.glogowek.pl

Jarmark Cysterski, Jemielnica
Wydarzenie tematyką nawiązujące do cystersów, którzy sprawili, że Jemielnica stała się
ważnym ośrodkiem rolnictwa i handlu. Co roku
na odwiedzających czeka wiele atrakcji: pokazy walk rycerskich, warsztaty dawnych tańców
i rzemiosła, rekonstrukcje historyczne czy też
zwiedzanie pocysterskich obiektów sakralnych.
maj | www.jemielnica.pl

Trampska Hudba, Głuchołazy
Jedyny w Polsce festiwal czeskiej piosenki turystycznej. Raz w roku, podczas dnia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej
KROPKA artyści z Czech mają okazję do zaprezentowania swojej muzycznej twórczości przed
liczną polsko-czeską publicznością.
lipiec | www.kropka.glucholazy.pl

Muzyczne Święto Kwitnących Azalii, Moszna
Festiwal muzyki klasycznej z ponad 30–letnią
tradycją, będący jedną z najstarszych tego typu
imprez w regionie. W czasie, gdy w ogrodzie
Zamku w Mosznej kwitną azalie i rododendrony, malownicze zamkowe mury wypełniają
dźwięki muzyki poważnej wykonywanej przez
polskich i światowych artystów.
kwiecień/maj | www.moszna-zamek.pl

Silesia Equestrian, Jakubowice

Międzynarodowe Zawody Drwali, Bobrowa
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Międzynarodowe Zawody Drwali, Bobrowa
Co roku, podczas dwudniowych zmagań
w Bobrowej mierzą się europejscy drwale.
Śmiałkowie wykazują się zręcznością w konkurencjach, takich, jak obalanie drzew na cel,
przerzynanie kłód czy jak najszybsze usuwanie
30 cm kołków z pni drzew. Oprócz zawodów są
atrakcje dla widzów – konkursy, zabawy taneczne i koncerty.
lipiec | www.kultura.rudniki.pl
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Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
im. Moritza Brosiga „Muzyka ponad granicami”, Paczków
Wydarzenie poświęcone twórczości Moritza Brosiga – organisty, kompozytora oraz teoretyka muzyki, który urodził się
w Lisich Kątach na terenie gminy Paczków. Od ponad 15 lat
miłośnicy muzyki klasycznej gromadzą się podczas koncertów zespołów kameralnych i wybitnych solistów.
data zmienna | www.paczkow.pl

Festiwal Ognia i Wody, Nysa
Sylwester w środku lata? Tak! Wały Jeziora Nyskiego przyciągają co roku kilkadziesiąt tysięcy chętnych chcących
obejrzeć pirotechniczne show. Wyjątkowy pokaz przygotowują trzy, konkurujące ze sobą grupy specjalistów. Ponadto
w programie wydarzenia nie brakuje występów artystycznych oraz atrakcji dla dzieci.
lipiec | www.nysa.eu

Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów
im. Carla Marii von Webera, Pokój
Na pamiątkę pobytu von Webera w dawnym Carlsruhe
(obecnie Pokoju), co roku w Boże Ciało rozpoczyna się trzydniowy festiwal muzyczny poświęcony twórczości kompozytora oraz innych wybitnych artystów klasycznych. Repertuar
dobierany jest do charakterystyki wnętrza, w którym będzie
on prezentowany.
maj/czerwiec | www.gminapokoj.pl

Lato kwiatów, Otmuchów
Ponad 100 wystaw poświęconych kwiatom, imponujące
ekspozycje florystyczne oraz targ kwiatów i wyposażenia
ogrodniczego od 1973 r. przyciągają do Otmuchowa zarówno miłośników kwiatów, jak i turystów. Odbywającej się
w ostatni weekend lipca imprezie towarzyszy festyn miejski
z częścią artystyczną, wystawa rzemiosła artystycznego, pokaz fajerwerków oraz inne interesujące wydarzenia.
lipiec | www.otmuchow.pl
Aeropiknik, Balonowe Mistrzostwa Polski, Paczków
Nad Zalewem Paczkowskim przyglądać się można zawodnikom startującym w Balonowym Pucharze Polski. Zmagania
polegają na trafianiu w określone punkty w przestrzeni powietrznej, a także rzucaniu specjalnymi markerami do celu
umieszczonego na ziemi. Ponadto dla odwiedzających przygotowano loty na uwięzi, nocny pokaz balonów oraz animacje dla dzieci.
lipiec | www.paczkow.eu

Festiwal Chopin-Elsner, Sulisław
Co roku, w listopadzie, odrestaurowane wnętrza Pałacu Sulisław goszczą elitarne grono twórców związanych z dwoma
słynnymi kompozytorami: Fryderykiem Chopinem oraz jego
nauczycielem, Józefem Elsnerem, pochodzącym właśnie
z okolic Sulisławia. Koncertom muzyki klasycznej towarzyszą
atrakcje, takie jak Sulisławskie Kulinaria czy spotkania w Sulisław Jazz Club.
listopad | www.palacsulislaw.pl
Lewada Art Cup, Zakrzów
Ostatni weekend wakacji to dla wielu polskich artystów jeździeckie święto. Od 1998r. spotykają się w Ludowym Klubie
Jeździeckim LEWADA, by rywalizować o tytuł mistrza w dyscyplinach, takich jak ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, western riding i powożenie zaprzęgami. Jeździeckim Mistrzostwom Gwiazd towarzyszą występy artystyczne oraz pokazy
jeździeckie.
sierpień | www.artcup.pl

Festiwal Chopin-Elsner, Sulisław

Aeropiknik, Balonowe Mistrzostwa Polski, Paczków
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Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego, Niemodlin
Inicjatywa organizowana od 2011r. promująca turystyczny, kulinarny i ekonomiczny potencjał lokalnych stawów
hodowlanych. Odwiedzający mogą na żywo zobaczyć, jak
wygląda praca rybaka, skosztować wykonanych z tej ryby
potraw, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych lub
zawodach wędkarskich.
październik | www.lgropolszczyzna.pl
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Amfiteatr skalny na Górze św. Anny

O NATURZE

Miłośnicy wypoczynku na łonie natury doskonale poczują się w Opolskim. Urozmaicony krajobraz, malownicze wzniesienia, rzeki, jeziora, parki krajobrazowe, a nawet
piaszczyste wydmy – to wszystko pozwoli na relaks i wyciszenie. Pomocna okaże się
gęsta sieć szlaków turystycznych przygotowanych z myślą o turystach pieszych, rowerowych czy kajakowych.
Arboretum – ogród dendrologiczny w Lipnie
Najstarsze arboretum w Polsce, wchodzi w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, założonego w XVIII wieku przez właściciela dóbr Niemodlińskich. Położony w najcieplejszym miejscu Opolszczyzny, posiada sprzyjające warunki dla wzrostu roślin
i drzew strefy umiarkowanej.
Najcenniejsze gatunki to: azalia gandawska, berberys koreański, choina kanadyjska,
azalia japońska, choina karolińska, daglezja zielona, grujecznik japoński, mahonia pospolita, pigwowiec japoński, świerk wschodni, strączyn żółty, wiciokrzew pomorski
czy tulipanowiec amerykański.
Azalie w Lipnie
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Park Krajobrazowy Góra św. Anny
Góra św. Anny (404 m n.p.m.) to najwyższe wniesienie Wyżyny Śląskiej. Położona na
Garbie Chełmu była najdalej na Śląsku wysuniętym wulkanem! Odrębność klimatyczna: niższa temperatura i większe opady w porównaniu do pozostałej części regionu
w połączeniu z warunkami glebowymi wpływa na niską lesistość parku (21% obszaru)
porozcinanego polami uprawnymi. Najcenniejsze obszary leśne to: rezerwat Lesisko,
Boże Oko, Grafik i Biesiec.
Z uwagi na unikatowe walory geologiczne na ponad połowie obszaru utworzono Geopark Krajowy Góra św. Anny. Z myślą o turystach pieszych i rowerowych wytyczono
ścieżkę geologiczną (10 km) z 11 stanowiskami. Dowiecie się tu m.in. o początkach
wulkanizmu, o tym, jak powstają skamieniałości, o zjawiskach tektonicznych czy życiu
na rafie. Przebycie trasy zajmuje min. 6-7 godzin. Wart uwagi jest również amfiteatr
skalny.
Przez park przebiegają: szlak spacerowy im. Xawerego Dunikowskiego (4 km), Szlak
Flory i Fauny (15 km), Szlak III Powstania Śląskiego (23 km), Szlak im. Jana Pawła II (10
km), Szlak im. Roberta Oszka (34 km), Szlak Powstańców Śląskich (98 km).
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Park Krajobrazowy Góry Opawskie
Położony na jedynym paśmie górskim Opolszczyzny, któremu zawdzięcza nazwę. Góry
Opawskie mają charakter łagodny, z niewysokimi masywami, malowniczymi wąwozami i dolinami. Najwyższym wzniesieniem jest Biskupia Kopa (889 m n.p.m.). Uroku dodają rzeki: Biała Głuchołaska i Złoty Potok. Większą część parku stanowią lasy
z rezerwatami Cicha Dolina, Las Bukowy i Olszak. Park zamieszkuje największy płaz
ogoniasty - salamandra plamista!
Sieć szlaków: 128 km szlaków PTTK, 30 km ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaki
konne, rowerowe i narciarstwa biegowego, baza noclegowa i gastronomiczna oraz
walory kulturowe stanowią o dużej atrakcyjności parku.
Warto zobaczyć: wieżę widokową na Biskupiej Kopie, rezerwat Nad Białką, kamieniołom Piekiełko i Gwarkowa Perć, Żabie Oczko - stawek w niecce wyrobiska, pozostałości po kopalnictwie złota (Głuchołazy, Jarnołtówek), ruiny na Zamkowej Górze
i na Okopowej w Lesie Prudnickim, zabudowania klasztorne na Klasztornej Górze,
kapliczki Drogi Krzyżowej na Górze Parkowej, kaplicę św. Anny na Wiszących Skałach
na Przedniej Kopie, tamę na Złotym Potoku.

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy
Największy i najmłodszy park krajobrazowy w regionie. Najcenniejsze obszary zlokalizowane są wzdłuż Odry. To ostoja ptactwa wodno-błotnego „Dolina Środkowej Odry”.
Spotkamy tu gatunki zagrożone i chronione. Wśród nich wydrę, bobra, kormorana,
bielika czy największą ważkę europejską – husarza władcę. Większość powierzchni
zajmują lasy.
Atrakcyjność krajobrazu podnoszą piaszczyste wydmy sięgające do 20 m! Zlokalizowane przy niebieskim szlaku turystycznym w okolicy Dąbrówki Łubniańskiej i przy
szlaku żółtym w okolicach Karłowic.
Przez park przebiegają pieszo-rowerowe trasy turystyczne i szlaki kajakowe. Spławnych jest sześć rzek: Budkowiczanka, Brynica, Nysa Kłodzka, Odra, Smortawa i Stobrawa.
Warto zobaczyć: miejscowość Pokój, kościół w Radomierowicach, Pałac w Starościnie,
Pałac we Wronowie, Dwór w Mikolinie, Zamek w Karłowicach, Regionalną Izbę Muzealną i kościół w Zagwiździu, Wieżę ciśnień w Skorogoszczy, stopień wodny „Ujścia
Nysy Kłodzkiej”, stożkowe grodzisko w Murowie oraz pozostałości grodziska w Krzywej Górze i okolicach Tarnowca.
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Park Krajobrazowy Góry Opawskie
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O WODZIE

Przepiękne i rozległe jeziora: Nyskie, Otmuchowskie, Turawskie to miejsca idealne
dla spragnionych kąpieli i miłośników sportów wodnych! Dogodne warunki przyrodnicze, rozbudowana infrastruktura hotelowa i gastronomiczna, a także wypożyczalnie
sprzętów pływających zachęcają do aktywnego wypoczynku. Amatorów kajakarstwa
zachwyci Dolina Małej Panwi!

KANAŁ GLIWICKI
To żeglowna droga wodna łącząca Odrę z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.
Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu, koniec – w basenie portowym
Portu Gliwice. Kanał ma długość 41 km. Na trasie znajduje się 6 śluz, pozwalających
na pokonanie 43 metrów różnicy w poziomach wody. Sezon żeglugowy trwa od 15
marca do 15 grudnia. Na Kanale Gliwickim odbywają się rejsy turystyczne, rozpoczynające w Kędzierzynie Koźlu. Czas trwania 1,5 do 5 h.

Odra w okolicach Opola

ODRA
Druga co do wielkości rzeka w Polsce, największa w regionie. W Opolskim zasilana
przez Nysę Kłodzką, Małą Panew i Stobrawę - jej największe dopływy. Odra przepływa
m.in. przez Opole, Brzeg, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice oraz fragment
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Na Odrze odbywają się rejsy turystyczne. Przystanie statków wycieczkowych znajdują się w Opolu, a także w Kędzierzynie Koźlu.
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Kanał Gliwicki
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Jezioro Nyskie

NYSA KŁODZKA,
JEZIORO NYSKIE I OTMUCHOWSKIE

Rzeka Nysa Kłodzka przepływa przez obszar
województwa opolskiego i dolnośląskiego,
stanowiąc między nimi naturalną granicę.
W górnym biegu płynie wartko, tworząc
wodospady. Nysa Kłodzka często wylewała,
co doprowadziło do powstania zbiorników
retencyjnych. Tak powstały: jezioro Nyskie
i jezioro Otmuchowskie. Obecnie wchodzą
w skład Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru
Krajobrazu Chronionego.

Jezioro Otmuchowskie
Zbiornik retencyjny powstał w latach 19281933, powyżej miasta Otmuchów. Jest jednym z czterech akwenów tworzących tak
zwaną Kaskadę Nysy Kłodzkiej. Przy odpływie zbiornika znajduje się czteroturbinowa
elektrownia.
Akwen pełni obecnie rolę rekreacyjno-turystyczną z bogatą bazą noclegową oraz z licznymi wypożyczalniami sprzętu wodnego.
W pobliżu jeziora znajduje się unikalne na
skalę krajową siedlisko czapli siwej. To popularne wśród wędkarzy łowisko bogate jest
szczególnie w sandacze, które są lokalną specjalnością także w okolicznych restauracjach
(„Sandacz po Otmuchowsku”).
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Jezioro Otmuchowskie

Jezioro Nyskie utworzone w 1971 roku poprzez zalanie części gminy i wzniesienie zapory o wysokości 20 m i długości 5 km. Przy odpływie zbiornika znajduje się elektrownia wodna, natomiast północno-wschodni brzeg jest piaszczysty, z rozległymi plażami.
Tu znajdują się ośrodki wczasowe z bazą noclegową oraz przystanie.
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Jezioro Turawskie

Dolina Małej Panwi
Rzeka Mała Panew to dopływ Odry, o długości 132 km. Płynie przez dwa województwa: opolskie i śląskie. Silnie meandrująca, nazywana „Opolską Amazonką”. O jej uroku stanowi nieuregulowane koryto. Uznawana za najciekawszą dolinę rzeczną regionu z wyraźnie widocznymi wydmami, starorzeczami i licznymi zakolami. Mała Panew
jest jedną z niewielu rzek nizinnych w Polsce o charakterystyce rzeki górskiej przez
co idealnie nadaje się do uprawiania kajakarstwa. W wodach rzeki znajdują się liczne
głazy oraz zapory z drewna stanowiąc kryjówki dla ryb i zwierząt wodnych.
W Dolinie Małej Panwi, w Ozimku znajduje się najstarsza w Polsce działająca huta
żelaza – Mała Panew, a także najstarszy zachowany w Europie kontynentalnej żeliwny
most wiszący.

Jeziora Turawskie
Kompleks Jezior Turawskich położony ok. 20
km od Opola obejmuje duży zbiornik i dwa
mniejsze jeziora. Jezioro Turawskie (duże)
to zbiornik retencyjny powstały w latach
30. XX w. na Małej Panwi w celach regulacji
poziomu Odry. Pełni także funkcje turystyczno-wypoczynkowe. Północne i południowe
brzegi stanowią piękne piaszczyste plaże,
położone pośród sosnowych lasów. Akwen
przyciąga amatorów sportów wodnych
i wędkarstwa. Odbywają się tu m.in. regaty
organizowane przez Jacht Klub Opolski.
Jezioro znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie.
Ustanowiono tu także obszar specjalnej
ochrony ptaków „Zbiornik Turawski”. To jedna z najważniejszych ostoi ptaków migrujących w regionie.
Dwa mniejsze jeziora, zwane Średnim i Małym to wypełnione wodą dawne piaskownie,
z których czerpano materiał do budowy wałów wokół Jeziora Turawskiego. Nad Jeziorem Średnim zlokalizowana jest duża plaża
i znane kąpielisko.

Promenada, Jezioro Średnie

Jezioro Srebrne
Znane także jako Osowiec, Jezioro Zielone
lub Szmaragdowe z uwagi na swoją turkusową barwę. Malowniczo położone na
obszarze leśnym zaledwie 2 km od jeziora
Turawskiego. To popularny kompleks wypoczynkowy z kąpieliskiem, kampingiem i usługami gastronomicznymi.
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Spływ kajakowy Małą Panwią
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O AKTYWNOSCI

Spływ kajakowy Małą Panwią

KAJAKARSTWO
TURYSYKA PIESZA I ROWEROWA
Urozmaicone ukształtowanie terenu województwa opolskiego oraz liczne szlaki turystyczne stwarzają doskonałe warunki do aktywności pieszej i rowerowej. Warte uwagi są szlaki kulturowe: Opolski Szlak Zamków i Pałaców, Drewnianego Budownictwa
Sakralnego, Szlak Czarownic po Polsko-Czeskim Pograniczu czy Szlak Polichromii Brzeskich. Dla szukających wytchnienia w naturze idealne będą szlaki wiodące Doliną Małej Panwi, wokół jezior Otmuchowskiego, Nyskiego czy Turawskiego, a także te w Górach Opawskich, Stobrawskim Parku Krajobrazowym czy Parku Krajobrazowym Góra
św. Anny. Miłośników historii zaciekawią szlaki historyczne po Ziemi Nyskiej z fortyfikacjami, zamkami i pałacami. Przebiega tu także Nyska Droga św. Jakuba. Rower to
doskonały sposób na zwiedzanie miast. W Opolu i Kędzierzynie Koźlu funkcjonują
systemy wypożyczalni rowerów miejskich, natomiast w Prudniku istnieje możliwość
wypożyczenia rowerów w Starostwie Powiatowym.

Szeroka Odra, meandrująca Mała Panew, odcinek Nysy Kłodzkiej o górskim charakterze? Amatorzy wiosłowania z pewnością znajdą rzekę, która spełni ich oczekiwania.
W sercu Opola, na Wyspie Bolko, zlokalizowana jest siedziba Opolskiego Towarzystwa
Kajakowego. Można tu wypożyczyć kajaki, rowery wodne, smocze łodzie. Organizowane są spływy kajakowe na Odrze i przylegających kanałach. Przystań kajakowa nad
Odrą znajduje także w Kędzierzynie Koźlu. Pozostałe nadodrzańskie przystanie zlokalizowane są m.in. w Krapkowicach, Brzegu, Zdzieszowicach. Spływy organizowane są
także przez gospodarstwa agroturystyczne.
Miłośnikom kajakarstwa polecamy Stobrawski Park Krajobrazowy z systemem szlaków
kajakowych na rzekach: Budkowiczance (25 i 32 km), Brynicy (8 km), Nysie Kłodzkiej
(62 i 20 km), Odrze (12 km), Smortawie (8 i 14 km) i Stobrawie (9 i 21 km).
Atrakcyjna dla kajakarzy jest Dolina Małej Panwi. Rzeka idealna dla rodzin z dziećmi,
dla średniozaawansowanych, jak i dla szukających przygód. Trasy spływów Małą Panwią, zwaną „Opolską Amazonką”, liczą 10, 18, 22 i 35 km.
www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl
www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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JAZDA KONNA
Malownicze tereny regionu to doskonały plener do jazdy konnej. Na obszarze województwa znajdziemy liczne ośrodki jeździeckie, w których istnieje możliwość nauki
i doskonalenia swoich umiejętności. Kluby jeździeckie organizują także zawody sportowe, które stanowią atrakcję nawet dla osób niejeżdżących konno. Jazda konna to
także częsta oferta gospodarstw agroturystycznych.

Klub Jeździecki Lewada
LEWADA jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem specjalizującym się
w ujeżdżeniu koni. Klub należy do Polskiego Związku Jeździeckiego. Organizowane są
tu zarówno imprezy jeździeckie, jak i te o charakterze kulturalnym- koncerty, wystawy
malarstwa i fotografii, plenery artystyczne.
Największą organizowaną przez klub imprezą są Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd- ART
CUP, podczas których w Zakrzowie goszczą najpopularniejsi polscy artyści. Honorowymi członkami Klubu są m.in. Katarzyna Dowbor, Daniel Olbrychski i Beata Tyszkiewicz.
Siedzibą klubu jest XIX wieczny pałacyk w Zakrzowie.
www.kjlewada.pl

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd ART-CUP
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Stadnina Koni Moszna
To renomowany ośrodek jeździecki i hodowlany. Od ponad 70 lat
zajmuje się hodowlą koni pełnej
krwi angielskiej i szlachetnej półkrwi. W stadninie organizowane
są doroczne zawody jeździeckie
w skokach przez przeszkody (V, VI,
VIII), wakacje w siodle oraz zielone
szkoły. Można skorzystać z nauki
i doskonalenia jazdy lub przejechać
się bryczką po zabytkowym parku. Stadnina sąsiaduje z Zamkiem
Moszna.
www.moszna.pl

Zamek Moszna

Klub Jeździecki Osadkowski
Klub powstał w 2011 roku i wchodzi w skład kompleksu hotelowego
Pałac Jakubus. Posiada dwie nowoczesne stajnie, rozprężalnię i plac
turniejowy, gotowy do organizacji
turniejów na światowym poziomie. Najważniejszą imprezą klubu
są Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Silesian Equestrian. Oprócz
klubu sportowego, można pojeździć rekreacyjnie, czemu sprzyjają
rozległe tereny wśród stawów, pól
i lasów.
www.kj-osadkowski.pl
Pałac Jakubus
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O JAK FAJNIE,
czyli opolskie dla dzieci

Dinozaury, podróże w czasie, roboty oraz przyjazne zwierzaki - Opolszczyzna to znakomite miejsce na wakacje z dziećmi! Odważni mogą się wyszaleć na zjeżdżalni grawitacyjnej lub w parkach linowych, a najwytrwalsi – wdrapać na jedną z widokowych
wież. Nie zabraknie także okazji do bezpiecznej zabawy nad wodą i to nie tylko latem!
Przez cały rok „śpiewająco” prezentuje się oferta dla dzieci Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu.
Gród Rycerski, Biskupice. To pierwszy w Polsce całoroczny historyczny obiekt drewniany związany z ruchem rycerskim. Na odwiedzających czekają atrakcje w średniowiecznym klimacie, takie jak, np. tor łuczniczy, stanowiska do gier i zabaw plebejskich,
przejażdżki bryczką, kąpiele parowe w baliach, czy rycerski escape room. Na terenie
grodu istnieje również możliwość zakwaterowania.
www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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Park Nauki i Rozrywki, Krasiejów. Ponad 200 modeli dinozaurów naturalnej wielkości, podróż tunelem czasu przez kolejne etapy istnienia Wszechświata, a także
prehistoryczne oceanarium to tylko niektóre z atrakcji czekających na najmłodszych
w JuraParku. Co ciekawe, jest to największy w Europie tego typu park tematyczny
oraz jedyne w skali świata muzeum zlokalizowane nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym! Z kolei Park Nauki i Ewolucji Człowieka to obowiązkowy punkt programu dla ciekawych świata. Dzieci z pewnością znajdą tutaj odpowiedź na nurtujące
je pytania. Ekspozycja pozwala przenieść się w czasie i w angażujący sposób poznać
pierwszego człowieka, jego narzędzia i umiejętności, a także zgłębić kolejne etapy
przebiegu ewolucji.
www.juraparkkrasiejow.pl
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ZOO, Opole. Początki zlokalizowanego na
Wyspie Bolko kompleksu sięgają 1912r.
Specjalizacją obiektu jest hodowla pazurkowców, lemurów i zwierząt kopytnych, ale
to tylko kilka spośród niemal 300 gatunków
dostępnych dla zwiedzających. Szczególnym
zainteresowaniem dzieci cieszą się pokazy
karmienia zwierząt np. uchatki kalifornijskiej
czy goryli. Z myślą o najmłodszych przygotowano place zabaw, miejsca piknikowe i park
linowy Zoolandia. Ponadto ZOO posiada szeroką ofertę edukacyjną.
www.zoo.opole.pl

Fabryka Robotów, Łącznik. To unikalne
w skali Europy miejsce, gdzie obejrzeć można roboty wykonane w większości ze złomu
samochodowego. Inspiracją dla powstania
stalowych konstrukcji były różnorakie filmy science-fiction oraz bajki. Największe
eksponaty ważą prawie tonę i dochodzą do
3,5 m wysokości, ale nie brakuje też miniaturowych robotów mierzących nie więcej niż
kilkanaście cm. To miejsce zrodziło się z pasji
właściciela i jednocześnie konstruktora prezentowanych robotów.
www.fabryka-robotow.business.site

Muzeum Polskiej Piosenki, Opole. Na najmłodszych czeka tu szafa z kostiumami, budki nagraniowe, wirtualne lustra umożliwiające przebieranie się, wyspy tabletów i ściany
dotykowe, pocztówki dźwiękowe, a nawet
specjalny pokój z elektryczną perkusją. Jedno jest pewne: tutaj nie ma miejsca na nudę,
mali artyści będą mogli dać upust swoim
talentom! Organizowane są liczne wystawy
czasowe oraz plenerowe, ale też dostępna
są: Mała Akademia Piosenki, lekcje muzealne i warsztaty muzyczne. Muzeum należy
do sieci interaktywnych muzeów Nowe Muzeum.
www.muzeumpiosenki.pl

Muzeum Wsi Opolskiej, Opole. Ekspozycja
na wolnym powietrzu złożona jest z niemal
50 zabytkowych drewnianych obiektów,
takich jak zagrody, kaplica czy karczma.
Wnętrza budynków wyposażone są w oryginalne meble i sprzęty, umożliwiające bezpośrednią, żywą interakcję z codziennym
życiem dawnych mieszkańców śląskich wsi.
Muzeum oferuje także warsztaty z dawnego
rzemiosła.
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Park Miniatur Sakralnych, Olszowa.
Rozległy ogród o powierzchni 2 ha skrywa kilkanaście miniatur różnorodnych katolickich
świątyń z Polski i ze świata. W skali 1:25 odwzorowane zostały miejsca licznych pielgrzymek, takie jak wenecka Bazylika Św. Marka,
Katedra Santa Maria Del Fiore we Florencji,
Kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku
czy krakowska Katedra Wawelska.
www.miniaturyolszowa.pl

Zjeżdżalnia grawitacyjna, Góra św. Anny.
Tor saneczkowy typu Alpin Coaster, o konstrukcji umożliwiającej bezpieczne korzystanie z niego przez cały rok, niezależnie od
pogody. Gwarancją dobrej zabawy są piękne
widoki i łączna długość przejazdu wynosząca
aż 600 m!
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

Park linowy KanYon, Opole.
Zlokalizowany w centrum miasta park zapewnia ciekawą formę aktywności na świeżym powietrzu. Swoich sił spróbować można
na czterech trasach o zróżnicowanym stopniu trudności, liczbie przeszkód oraz wysokości przejścia. Dla odwiedzających przygotowano wiele różnorodnych konkurencji
sprawnościowych, linowych, sportowych,
a nawet logicznych!
www.kanyon.pl

Muzeum Gazownictwa, Paczków. Była gazownia w Paczkowie to miejsce o ponad
stuletniej historii. Jest to jedyny w Polsce
obiekt, w którym w całości zachowała się infrastruktura służąca produkcji gazu miejskiego. Ekspozycja ukazuje rozwój gazownictwa,
kolekcję sprzętów domowych wykorzystujących gaz oraz największy w Europie zbiór
domowych gazomierzy.
www.muzeumgazownictwa.pl

Basen Wodna Nuta, Opole.
W przypadku niepogody warto odwiedzić
krytą pływalnię Wodna Nuta: na małych fanów aktywnego spędzania wolnego czasu
czeka basen sportowy, basen rekreacyjny
z rwącą rzeką oraz strefą masażu wodnego.
Z kolei w basenie solankowym i strefie odnowy biologicznej nie zabraknie miejsca na
chwilę relaksu dla zmęczonych rodziców.
www.mosir.opole.pl

Zatoka - Hotel & Resort Bajka, Grodziec.
Atrakcji wystarczy na cały dzień: plaża, wodny plac zabaw, skakanie na dmuchańcach
i trampolinie oraz drewniany statek, to tylko
wybrane z nich. Zwierzęta w mini zoo chętnie pozwalają się głaskać, a na fanów sportu
czekają boiska. Istnieje możliwość skorzystania z punktów gastronomicznych i pola namiotowego.
www.hotelbajka.com
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Kołocz śląski. To wizytówka opolskich smaków i kuchni polskiej w ogóle. Oryginalny
kołocz wypiekany może być tylko w opolskim
i śląskim. Niezmienność jego składu i związek
z regionem są zagwarantowane unijnym znakiem – Chronione Oznaczenie Geograficzne.
Jest to pulchne, maślane w zapachu ciasto
drożdżowe ze słodką kruszonką, przysłoniętą
warstwą cukru pudru na górze. Występujące
w wersji bez nadzienia, z makiem, jabłkiem
lub serem. To nadzieniom placek zawdzięcza
swoją lekko wilgotną, smakowitą konsystencję.

O KUCHNI

Opolskie to niewielki region o ciekawej kuchni. Łączy się tu kilka tradycji kulinarnych:
polska, śląska, kresowa, niemiecka i czeska. Chcąc jednak najtrafniej opisać smaki
opolskiego należy powiedzieć, że jest to po prostu wyśmienita kuchnia śląska. Można
się w niej rozsmakować wkraczając na kulinarny szlak Opolski Bifyj. W tutejszej gwarze bifyj oznacza kredens czyli mebel, który stanowił serce każdej kuchni. W Opolskim
Bifyju znaleźć się musiała: pięknie malowana w kolorowe, kwieciste wzory Opolska
Porcelana, opolskie miody, Kołocz śląski, Śmietankówka Oleska i przepisy na dania
tradycyjnej kuchni śląskiej. Wśród nich królują znane ze swojego smaku w całej Polsce
wędliny, takie jak: Krupnioki śląskie, najlepsze w kraju karpie oraz stanowiąca podstawę niedzielnego obiadu na Śląsku Opolskim rolada wołowa z kluskami śląskimi
i modro kapustą. Poniżej prezentujemy listę frykasów, których koniecznie należy spróbować odkrywając smaki opolskiego.
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Opolska Porcelana

Wodzionka na gęsim smalcu. Prosta zupa,
w dawnych czasach symbol ubóstwa i skromności. Pożywna i ciekawa w smaku. Gęsi
smalec nadaje jej charakterystycznej nuty.

Krupnioki śląskie. Typowe dla Śląska Opolskiego wędliny, które powstają w 85% ze
składników mięsnych, a tylko w 15% z kaszy.
Doprawiane cebulą, solą, pieprzem czarnym,
a czasem także majerankiem i czosnkiem stanowią lokalny przysmak od XVIII wieku. Początkowo jadane odświętnie podczas świniobicia, później stanowiły pożywny posiłek dla
górników. Krupnioki śląskie są zarejestrowane jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
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Śmietankówka Oleska. To tradycyjna nalewka na bazie naturalnych składników: 30%
śmietanki, spiritusu i szczypta wanilii. Przepis
na nią był przekazywany z pokolenia na pokolenie i przygotowywany na specjalne okazje, takie jak wesela. Prawa do jego produkcji
posiada jedynie Spółdzielnia Mleczarska
z Olesna. Śmietankówka to pomysł na oryginalny prezent z Opolskiego. Wybornie smakuje np. z kawą, lodami i innymi deserami.
Dostępna jest także Śmietankówka o smaku
kawowym i kakaowym.

Śląski żur na maślance. Zupa ta wywodzi
się z kuchni niemieckiej. Sauer po niemiecku
oznacza coś kwaśnego, a podstawą typowego żuru jest zakwas z żytniej mąki. Na Śląsku
Opolskim żur nie powstaje tylko tradycyjnie
na bazie zakwasu, lecz także maślanki z dodatkiem mąki żytniej. Zupa doprawiana jest
chrzanem i majerankiem. Podawana z tłuczonymi ziemniakami i gotowanym jajkiem.
Dzięki maślance w smaku nie trudno doszukać się w niej też słodkiej nuty.

Karp po Niemodlińsku. Opolszczyzna słynie z hodowli karpia. Jest czwartym w Polsce producentem tej ryby! Ogromne stawy
rybne ciągną się łukiem na północ i zachód
od Opola. Ten po Niemodlińsku duszony jest
w warzywach i dlatego też wyróżnia się niezwykłą delikatnością mięsa.

Pańczkraut z żeberkami lub golonką. Połączenie zasmażanej kiszonej kapusty i gotowanych ziemniaków z dodatkiem smażonego
boczku i cebuli. Tradycyjnie z pańczkrautem
podawano golonkę wieprzową lub żeberka
wieprzowe, najpierw podsmażone, później
duszone.

Rolada wołowa, kluski śląskie, modro kapusta. Po czym poznać tradycyjny śląski dom
czy restaurację? Gospodyni lub szef kuchni
muszą serwować roladę z kluskami i kapustą. Na Opolszczyźnie to nieodłączny smak
niedzieli, rodzinnego obiadu, wypoczynku
przy stole. Danie smakuje zawsze i każdemu
– kulinarny „must eat” na mapie opolskiego.
To sztandarowe dla opolskiej kuchni danie
dostępne jest prawie w każdej restauracji na
Szlaku Opolski Bifyj.

Śląskie niebo. To smak tradycji. Kiedyś wędzono wieprzowinę, żeby przedłużyć jej
przydatność do spożycia. Następnie mięso
odkrajano i gotowano. Z jego aromatem
wspaniale łączą się suszone śliwki. Do tego
tradycyjne buchty śląskie, czyli kluski drożdżowe gotowane na parze i wyśmienite śląskie niebo gotowe.

55

Hotel Hugo w Kędzierzynie-Koźlu. Restauracja urządzona
jest w industrialnym wystroju. Nagradzana za łączenie nowoczesności z tradycją. Poza żurem i roladą wołową zjeść tu
możecie także pańczkraut z golonką.
www.hotelhugo.pl
Dla spragnionych oryginalnych smaków Śląska Opolskiego powstał Szlak Kulinarny
Województwa Opolskiego - Opolski Bifyj. Znajdują się na nim tylko certyfikowane
lokale gastronomiczne z terenu województwa opolskiego, posiadające w swej karcie potrawy kuchni regionalnej. W restauracjach na Szlaku można skomponować zestaw regionalnych przysmaków składających się z zupy, przystawki, dania i deseru.
W menu królują rolada wołowa z kluskami śląskimi i modro kapustą oraz żur. Te dwa
dania odnajdziecie prawie we wszystkich menu.

Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim. Wyjątkowy
wystrój lokalu tworzą akcenty z kamienia polnego. Wyróżnikiem kulinarnym lokalu jest golonka św. Jacka oraz pierogi
św. Jacka Odrowąża, dominikanina, którego osoba przyciąga do Kamienia Śląskiego licznych turystów.
www.restauracjakamieniec.pl

Członkowie Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj:

Restauracja Antek w Źlinicach. To lokal rodzinny. Jego początki sięgają 1911 roku i od tego czasu bez przerwy działała
tu restauracja o profilu regionalnym.
www.restauracja-antek.pl

Hotel Bajka w Grodźcu. Restauracja i hotel Bajka mieszczą
się w kompleksie rekreacyjnym Zatoka. W menu znaleźć
można dania kuchni europejskiej i regionalnej.
www.hotelbajka.com
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Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej. Restauracja to
świetna baza na wzmocnienie przed i po wędrówkach w Górach Opawskich. W menu kuchnia regionalna gra główną
rolę. Znajdziecie tu specjały, takie jak: harynki w cebulowej
zołzie (śledzie w cebulowej zalewie), wodzionkę, Kołocz Śląski z serem i jabłkiem, jabłko księcia Albrechta, Śląskie Niebo, parfait z chałwy z Brzegu.
www.debowewzgorze.eu

Zamek w Mosznej. Restauracja specjalizuje się w daniach
kuchni śląskiej i opolskiej oraz europejskiej ze szczególnym
akcentem na dziczyznę. Wystrój lokalu jest bogato zdobiony
i koresponduje z przepychem w jakim urządzono zamek.
www.moszna-zamek.pl

Restauracja Nad Stawem w Bogacicy. Lokal wyróżnia piękny taras z widokiem na wodę. Restauracja serwuje dania
kuchni bawarskiej i oczywiście opolskiej. Z regionaliów zamówimy między innymi: kartoffelsalat, pierś z kaczki z kluseczkami i modro kapustą, Kołocz Śląski.
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Restauracja Nad Stawkiem w Opolu. W okazałym drewnianym budynku z widokiem na Staw Zamkowy w Opolu mieści
się rodzinna restauracja, która serwuje dania kuchni polskiej. W menu lokalu można znaleźć również lokalne piwa.
www.facebook.com/NadStawkiemOpole
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Restauracja Na Wyspie w Niemodlinie. Na cyplu stawu
mieści się restauracja, której daniem popisowym jest wybornie delikatny Karp po Niemodlińsku. Inne dania regionalne, które tu podają to: rosół z nudlami, pańczkraut z żeberkami, makówka opolska.
www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Hotel Szara Willa w Opolu. Ta zlokalizowana w centrum
Opola restauracja o klasycznym wystroju wyróżnia się niezobowiązującą elegancją. Jej specjalnością są między innymi:
szałot śląski – ziemniaczana sałatka z wędzonym boczkiem
i kiszonym ogórkiem, wodzionka, kaczka z żurawiną.
www.szarawilla.pl

Pałac w Pawłowicach. Restauracja słynie z dańz naturalnych składników przygotowywanych tradycyjnymi metodami. W piecu chlebowympieczony jestudziec wieprzowy
z kapustą i kopytkami – popisowedanie lokalu.Pozostałe
dania regionalne w menu lokalu to: Kołocz Śląski, gruszka
pieczona z regionalnym miodem.
www.palacpawlowice.pl

Restauracja Śtantin w Starych Siołkowicach. Śtantin – nazwa restauracji wywodzi się od imienia pradziadka Konstantego, który swoją restauratorską pasję przekazał dalej.W lokalu podają między innymi: panczkraut z żeberkami, kluski
przetarte z boczkiem i jajkiem, schab po śląsku, grzybionka,
zupa Snelka.
www.stantin.eu

Restauracja Salomon w Opolu. Okazała willa mieści przestronną i gustownie urządzoną restaurację, która w menu
posiada także regionalne specjały. Wyróżniają ją takie pozycje jak: udziec z królika, kaczka w sosie własnym, pierś z gęsi,
śledzik po opolsku.
www.restauracja-salomon.pl

Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich. Nie ma
lepszego miejsca na regionalny obiad w Strzelcach niż restauracja Ratuszowa. Wybierając stolik w nowoczesnej i kameralnej sali możemy liczyć na widok na odnowiony Ratusz
Strzelecki.
www.restauracjaratuszowa.com

Hotel Salve w Głogówku. W pięknym wnętrzu zabytkowej
willi znajduje się restauracja serwująca wyśmienitą dziczyznę i specjały kuchni regionalnej. Jej popisowym daniem są
roladki z dzika nadziewane borowikami, podawane z szarymi kluskami i kiszoną kapustą.
www.hotelsalve.pl

Restauracja i Hotel „Regius” w Opolu. Restauracja Regius
znana jest z klasycznej, tradycyjnej kuchni. Królują w niej potrawy zarówno proste jak i wykwintne. Goście spróbować
mogą zarówno pierogów, placków kartoflanych, wędlin własnego wyrobu jak i Kaczki Hrabiego.
www.regius.com.pl

Hotel Spałka w Kluczborku. W tej restauracji szef kuchni
lubuje się w kuchni regionalnej. W menu lokalu funkcjonuje
specjalna wkładka – Opolskie Smaki, w której znajdują się
między innymi: Krupniok śląski z chlebem mlecznym praszkowskim i sokiem z jabłek köningen oraz sernik na miodowym spodzie.
www.hotelspalka.pl

Restauracja Zapiecek w Mirowszczyźnie. Restauracja
w stylu drewnianej gospody odtwarza smaki i aromaty
dawnej kuchni. Potrawy przygotowuje się tu także w piecu
i na kuchni opalanymi drewnem. Specjałem lokalu są placki
z blachy.
www.zlotakaczka.eu
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Most w Ozimku.
Most na rzece Mała Panew w Ozimku to najstarszy tego
typu most w kontynentalnej Europie. Oddany do użytku
w 1827 roku, aż do lat 70. XX wieku służył jako most drogowy, obecnie pełni funkcję kładki dla pieszych. Jego wizerunek znajduje się w herbie miasta. W 2017 r. most został
wpisany na listę Pomników Historii.

O, TO CIEKAWE

Wapienniki w Gogolinie.
Kojarzone ze śląskiej pieśni ludowej „Poszła Karolinka do Gogolina” miasteczko rozwój zawdzięcza przemysłowi wapienniczemu. Do dnia dzisiejszego zachowało się tu kilka z 47
pieców szybowcowych z końca XIX wieku. Aż do końca XX w.
wapienniki służyły do pozyskiwania wapna palonego w skutek wypalania skał wapiennych. Warte uwagi są Wapienniki
Dombrovskyego w centrum Gogolina, położone na trasie
opolskich wapienników.
Piramida w Rożnowie.
To dzieło Carla Gottharda Langhansa, słynnego pruskiego architekta klasycystycznego, projektanta m.in. Bramy
Brandenburskiej w Berlinie. Wzorowana na egipskich piramidach, powstała pod koniec XVII wieku. W 8,5 metrowej
piramidzie pochowano 28 członków rodu von Ebenów. Niezabezpieczony grobowiec był wielokrotnie okradany przez
szabrowników i poszukiwaczy skarbów.
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Tężnia Solankowa w Głuchołazach.
Szukając zdrowia i możliwości odpoczynku, warto odwiedzić pierwszą na Opolszczyźnie i największą w południowej
Polsce tężnię solankową. Wykonana w całości z drzewa modrzewiowego i mająca 15 metrów wysokości budowla jest
jednocześnie wieżą widokową. Z jej uroków i zdrowotnych
właściwości można korzystać bezpłatnie w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.

Proszę zwolnij. Borsuk.
Położona wśród Borów Stobrawskich gmina Murów zwana
jest także Krainą Borsuka. W miejscowych lasach jest ich naprawdę sporo. Warto zwrócić uwagę na ustawione wzdłuż
dróg znaki „Proszę zwolnij. Borsuk”. Na terenie gminy corocznie organizowany jest także Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka.
Opolska Porcelana.
To marka znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wzory
wywodzą się z ludowej tradycji. Kroszonki czyli wielkanocne
jaja zdobione techniką rytowniczą były piękne, ale nietrwałe. Utrwalono je na porcelanie. Początkowo porcelana była
drapana, a wzory białe. Dziś ich znakiem rozpoznawczym są
drobne, zagęszczone, wielobarwne wzory. Technika zdobienia porcelany nie zmieniła się, do tej pory zdobiona jest ona
wyłącznie ręcznie.
www.cepeliaopolska.pl
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CERTYFIKOWANE PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

PORA SPAC

HOTEL & RESTAURACJA ANTEK*** – CUKIERNIA JAGLO w Źlinicach, www.hotelantek.pl
HOTEL ASPEN *** W PODLESIU, www.hotelaspen.pl
HOTEL BAJKA*** W GRODŹCU, www.hotelbajka.com
HOTEL COURT *** W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, www.court.pl
HOTEL DESILVA **** PREMIUM W OPOLU, www.desilva.pl
HOTEL DĘBOWE WZGÓRZE *** W POKRZYWNEJ, www.debowewzgorze.eu
HOTEL HUGO BUSINESS&SPA*** W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, www.hotelhugo.pl
HOTEL JAKUBUS W JAKUBOWICACH, www.jakubus.pl
HOTEL REGIUS*** W OPOLU, www.regius.pl
HOTEL SALVE*** W GŁOGÓWKU, www.hotelsalve.pl
HOTEL SPAŁKA **** W KLUCZBORKU, www.hotelspalka.pl
HOTEL SZARA WILLA *** W OPOLU, www.szarawilla.pl
HOTEL WENEDA *** W OPOLU, www.hotel-weneda.pl
HOTEL ZACISZE *** W TURAWIE, www.zaciszeturawa.pl
PAŁAC SULISŁAW ***** W SULISŁAWIU, www.palacsulislaw.pl
PAŁAC PAWŁOWICE*** W PAWŁOWICACH, www.palacpawlowice.pl

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ***
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
tel. +48 77 44 12 522

Miejska Informacja Turystyczna w Opolu****
Rynek 23, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
tel. +48 77 451 19 87

Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie ****
ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
tel. +48 77 433 49 71, +48 602 654 128

Punkt Informacji Turystycznej w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku ****
ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 200

Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu *
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com
www.pit.brzeg.pl
tel. +48 77 416 00 40

Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach *
pl. Basztowy 4A, 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
tel. + 48 77 439 14 53, +48 77 439 43 60

Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica
w Górze św. Anny *
ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
tel. +48 77 402 65 58

Punkt Informacji Turystycznej w Jemielnicy ***
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
tel. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin
w Kamieniu Śląskim **
pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
tel. +48 510 522 149

Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie ***
ul. Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
tel. +48 77 541 86 61

Punkt Informacji Turystycznej w Turawie **
ul. Opolska 33, 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
tel. +48 77 42 12 044

Punkt Informacji Turystycznej przy SSM „Dąbrówka”
z filią w Wieszczynie „U Króla Gór Opawskich” **
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 204

Nysa Punkt Informacji Turystycznej
„Camino Nysa” w Nysie*
ul. Bracka 18, 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
tel. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209

Punkt Informacji Turystycznej przy Oleskim
Muzeum Regionalnym w Oleśnie *
ul. Jaronia 7, 46-300 Olesno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
tel. +48 34 358 24 38

Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki w Pokoju **
ul. 1 maja 26, 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
tel. +48 77 469 30 32

Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem***
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
tel. +48 77 461 65 21

ZAMEK W OTMUCHOWIE, www.zamek.otmuchow.pl
ZAMEK W MOSZNEJ, www.moszna-zamek.pl
REHA VITAL ALICJA TOMA W STARYCH SIOŁKOWICACH, www.rehavitalsiolkowice.pl
DWOREK HUBERTUS W BRYNICY, www.dwor-hubertus.pl
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „AGRO-RANCZO” W SCHODNIEJ, www.agro-ranczo.pl
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „AGRORELAKS” W BRYNICY, T. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYKA MUSZKIET W ZIMNEJ WÓDCE, www.zimnawodka.eu
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „UROKI LASU” W RADOMIEROWICACH, T. +48 667 810 770
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Punkt Informacji Turystycznej w Ozimku **
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
tel. +48 603 556 320, +48 77 465 12 13
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