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Опольське схоже на таємницю. 

Протягом багатьох років цей регіон асоціювався насамперед з Національним Фести-
валем Польської Пісні в Ополі. Сьогодні він процвітає атракціями, які дивують своїм 
різноманіттям та обсягом! Столиця регіону - Ополе - це одне з найстаріших польських 
міст. Тут обов’язково треба відвідати єдиний у Польщі Музей Польської Пісні та над-
звичайно гарний зоопарк. Свідком історії Ополя є П’ястська Вежа, яка є часткою руїн 
середньовічного замку. А замків і палаців у регіоні можете нарахувати більше 200! 
Деякі з них лежать на Опольському Шляху Замків та Палаців. Вони казково прекрасні 
і славляться унікальними подіями, між іншим Замок у Мошні, де щороку проходить 
Фестиваль Квітучих Азалії. Опольське має неповторний смак. Шукаючи регіональних 
делікатесів, ми рекомендуємо традиційний обід характерний для Сілезького Ополя: 
яловичий рулет з кльоцками та червоною капустою. На десерт обов’язково потрібно 
скуштувати – Сілезький Колоч - солодкий пиріг з крихтою, маком, яблуками або сиром. 
Після відвідин ресторану «Опольського Біфия» слід пройтися вуличками чарівних міст 
та містечок, таких як: Ниса, Пруднік, Глухолази, Пачкув або Глогувек. Любителям пі-
шохідних прогулянок, безумовно, сподобаються Опавські Гори: лагідні, з невисокими 
масивами, мальовничими ярами і долинами, ідеальний варіант для сімейного гір-
ського туризму. А оскільки мова про сім’ю, то опольське це справжній рай для по-
дорожей з дітьми. На дітей тут чекає унікальний свого роду Парк Юрського Періоду, 
у якому представлено 200 моделей динозаврів у натуральну величину, в місці, де 
насправді були виявлені сліди динозаврів! На любителів водних розваг чекають пре-
красні озера: Туравське, Ниське і Отмуховське та ріка Одра. Любителів геології здивує 
Гора Святої Анни, якої масив є вимерлим вулканом і одним з трьох геопарків у Польщі. 
Це також місце, яке приваблює паломників. У опольському регіоні ви також знайдете 
кілька десятків дерев’яних церков і численні події та фестивалі, що проводяться май-
же упродовж цілого року. Як бачите є багато причин відвідати Опольске. Подорожу-
вання по регіоні полегшує факт, що це найменше воєводство у Польщі. Дивлячись на 
кількість атракцій - важко в це повірити.

Гора Святої Анни
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Пісня - це асоціація, яка найчастіше з’являється в контексті Ополя - на протязі 
багатьох років місто називається Столицею Польської Пісні. Національний Фес-
тиваль Польської Пісні, який є підсумком артистичного сезону музичних вико-
навців, відбувається у Ополі з 1963 року. На сцені амфітеатру з 3655 місцями свої 
перші кроки зробили видатні польські артисти. Біля ратуші знаходиться алея, 
в якій багато з них відкрило свою пам’ятну зірку. Сьогодні, крім концертної ді-
яльності в амфітеатрі, діє інтерактивний Музей Польської Пісні, а також оглядо-
вий майданчик, з якого можна подивитися на панораму західної частини міста.

 

ОПОЛЕ

Варто згадати, що Ополе є одним із найстаріших міст Польщі. Перша історична 
згадка про Ополе, засноване на місці стародавнього слов’янського поселення, 
належить до середини IX століття. Сьогоднішня столиця Опольського воєвод-
ства була столицею племені, якому було підпорядковано до двадцяти менших 
поселень! Упродовж більше тисячі років місто приваблювало сприятливим роз-
ташуванням на перехресті важливих європейських торговельних шляхів – там 
проходив, так званий міжнародний «янтарний шлях», з Балтійського моря. До 
XVI століття Ополе залишалося під владою Сілезьких П’ястів. Пізніше бурхливі 
історичні події привели до габсбургського, прусського та німецького панування. 
Нарешті, у 1945 році місто приєднали до Польщі, в межах якої розвивається і до-
нині.

Амфітеатр Тисячоліття 

Площа Ринок 



В Ополі достатньо історичних 
посилань: однією з найстаріших 
пам’яток оборонної архітектури 
в Польщі є П’ястовська Вежа з кін-
ця XIII і XIV століття. Вид на пано-
раму центра Ополя, а також муль-
тимедійна експозиція, доступна 
всередині, безумовно обґрунто-
вують підняття по 163 сходинках 
... Ті, хто зацікавлений у короткій 
подорожі в часі, повинні відві-
дати Музей Опольського Села та 
Чиншовий Будинок, який входить 
в склад  Музею Опольської Сілезії 
- виставлені в них галереї дозво-
ляють відчути, як жилось в дав-
ньому Ополі та його околиці!

Найвища будівля в Ополі - це 
Собор, якого вежі сягають 73м! 
Крім того, варто відвідати церкву 
Святої Трійці і найстарішу церкву 
в Ополі – Собор Божої Матері та 
Святого Войцеха - так звана Цер-
ква «На Горі». Згідно з легендою, 
храм був побудований там, де 
святий Войцех так гаряче пропо-
відував, що на камінні, на якому 
стояв, залишився слід його ступні. 
Важливим місцем в Ополі є пло-
ща ринок з ратушою, побудова-
ною на зразок Палаццо Веккіо 
у Флоренції.

Незвичайне місце для прогулянки - це зелений острів Болко та бульвари на ка-
налі Млынувка та ріці Одра. Найкрасивішою є, так звана Опольська Венеція, це 
місце, де, здавалося б, будинки буквально «занурюються» у воду. Особливо за-
чарує невеличкий пішохідний Грошовий Міст, також відомий як Міст Закоханих. 
Чудовий краєвид розходиться також з «опольського Акрополя» – Університет-
ського Пагорбу, який є найвищою точкою центру міста (165 м над рівнем моря). 
Відвідуючи їх, варто прогулятися серед скульптур із зображеннями великих 
польських художників, таких як Марек Грехута або Чеслав Нємен.
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Вежа Пястовська Бульвари над Млинувкою

Опольська Венеція
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Глухолази
Колись давно в околицях міста діяли ко-
пальні золота. Всього було видобуто майже 
3 тони золота. Сьогодні тут проходить Шлях 
Золотих Шахтарів, на якому розташовані 
колишні шахтарські майданчики. Декому 
вдається знайти тут міліметрові дробинки 
золота. Варто відвідати оглядовий майдан-
чик на Вежі Верхніх Воріт, Соляні Ванни та 
СПА-Парк.

www.glucholazy.pl

Кендзежин-Козьле
Стародавнє місто-фортеця, тепер щороку тут 
відбувається реконструкція битви за Форте-
цю Козьле. У Козьле є багато можливостей 
для водного туризму, тут можна знайти іс-
торичний шлюз і Клодніцький Сифон - один 
з трьох у Польщі дворівневих перетинів те-
кучих вод. У парку в Славенжіце знаходиться 
інтерактивна навчальна стежка.

www.kedzierzynkozle.pl

Глогувек
Підчас шведського потопу тут жив король Ян Казимир - місто тоді було нефор-
мальною «столицею» Польщі. До найважливіших пам’ятників зараховується, так 
звана «Перлина Опольської Землі», пост-бенедиктинська церква Святого Барто-
ломея та церква Святого Хреста. Варто звернути увагу на Замок у Глогувку, у яко-
му на даний момент ведуться реставраційні роботи.                                    

www.glogowek.pl

Добре збережені укріплення, палаци, старі промислові об’єкти, а все це овіяне 
унікальними місцевими легендами – опольські міста та селища можуть багато 
чого запропонувати! Без сумніву, ландшафт збагачують річки та озера: у їхньо-
му оточенні знайдуть щось для себе як шанувальники активного відпочинку, так 
і прекрасних краєвидів.

Колоновське
Місцевий металургійний канал - одна з най-
давніших пам’яток Сілезії. Його створення 
було пов’язане з поставкою деревини пла-
вом. Варто відвідати Палату Традицій, де 
колись знаходилось її керівництво. Гміна 
має найбільшу площу лісів в Опольському 
воєводстві - вони складають 75% її території. 
Атракцією є організовувані тут байдаркові 
сплави.

                   www.kolonowskie.pl

 
Т А О П О Л Ь С Ь К Е С Е Л О

М І С Т А ,
М І С Т Е Ч К А

Панорама Глогувка

Парк у Глухолазах

Битва за фортецю Козле

Сплав на байдарках Малою Панвою
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Ниса
Місто колись було потужною фортецею. 
У XVII столітті система оборони була розбу-
дована на 10 бастіонів, водяний рів і при-
ховану дорогу. Будинки збереглися донині. 
Сьогодні ви можете відвідати Бастіон Святої 
Ядвіги. Також варто відвідати третю за вели-
чиною площу ринок у Сілезії, готичну церкву 
Святого Якова і Святої Агнєшки, Скарбницю 
Святого Якова і відпочити на Ниському озері.

                         www.nysa.eu

Крапковіце
Міські Стіни Капковіц містять багато визна-
чних пам’яток. Варто відвідати оглядовий 
майданчик у верхній частині Верхніх Воріт, 
а також Музейний Зал Виготовлення Паперу 
на Крапковицькій Башті, де можна, власно-
ручно виготовити унікальний аркуш паперу. 
У місті також є яхтовий порт з прокатом вод-
ного обладнання та кемпінг.

www.krapkowice.pl

Лесніца
Це одне з найстаріших міст цієї частини Сіле-
зії, яке у 2017 році святкувало 800 років від 
свого заснування. В даний час це невелике 
містечко з чарівною площею ринок. У од-
ному з найстаріших у місті будинків, який 
використовувався колись як млин та зерно-
сховище, в даний час знаходиться Художня 
Галерея з Малим Лесніцким Музеєм Лесни-
ця. На вашу увагу заслуговує церква Святої 
Трійці.

www.lesnica.pl

Олесно
Найвідомішим пам’ятником міста є дерев’я-
на церква Святої Анни з XVI століття. Завдяки 
своїй характерній формі будинок називаєть-
ся «олеською трояндою, зачарованою в де-
рево» - був побудований за планом п’ятипе-
люсткової квітки троянди, яку також видно 
на гербі міста. Інші місця, які варто відвідати 
- це церква Святого Михаїла та Регіональний 
Музей.

www.olesno.pl

Намислув
Місто славиться своїми довговічними тра-
диціями пивоваріння. Тут вариться пиво вже 
майже 700 років, а пивоварний комплекс 
Намислув був включений до списку пам’я-
ток Національного Інституту Спадщини. Інші 
визначні пам’ятки - це Краківські Ворота, які 
використовуються у якості оглядового май-
данчику, площа ринок з готичною ратушою, 
а також мальовничий міський млин – Техно-
логічна Палата Млинів.

www.namyslow.pl

Пачкув
Завдяки вражаючій системі укріплень, Пач-
кув називається «польським Каркассон». 
На гостей чекає мальовничий прогулянко-
вий маршрут з короною оборонної стіни, 
укріплена церква Святого Івана Євангеліста, 
Музей Газової промисловості та Метамузей 
Автомобільної Промисловості. Варто також 
побувати в винограднику Хопле. На туристів 
також очікує Центр Туристичної Інформації, 
що знаходиться в Будинку Ката.

www.paczkow.pl
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Крапковіце – вид на центр міста

Костел Святої Трійці в Лесьніци

Оборонна стіна в Намислові

Бастіон Святої Ядвіги в Нисі

Костел Святої Анни в Олесьні

Будинок Ката в Пачкові

8 9



4 88

Пруднік
Сліди людського перебування в Прудніку 
сягають VIII століття н.е. Завдяки знайденим 
римським монетам можна зробити висно-
вок, що місцеві жителі підтримували тор-
говельні зв’язки з Римом. Варто відвідати 
Музей Прудницької Землі та Центр Ткацьких 
Традицій, а також пройтись на оглядовий 
майданчик, розташований на найстарішому 
пам’ятнику міста Пруднік - Вежу Вока.

www.prudnik.pl

Туловіце
Історія міста насамперед пов’язана з вироб-
ництвом кераміки та вищої якості порце-
ляни, яка до 1945 року експортувалася по 
всьому світу. Найбільш характерною точкою 
міста є палацово-парковий комплекс, ство-
рений між XVIII та XX  століттям. В його склад 
входить палац (тепер Інтернат Лісотехнічно-
го Училища), водяний млин, стійка і парк.

www.tulowice.pl

Завадзке
Місто було засновано як робоча колонія 
навколо скляних заводів. Найбільш харак-
терною його точкою є комин котельні мета-
лургійного комбінату висотою 96 м! Через 
гміну протікає річка Мала Панев, яка нази-
вається «Опольською Амазонкою». На її бе-
регах розташовані пристані для байдарок. 
В околиці знаходиться також 65 км велоси-
педних доріг. Варто відвідати Природно-Лі-
сову Палату.  

www.zawadzkie.pl

ОПОЛЬСЬКЕ СЕЛО

Мальовниче розташування, в оточенні лісів опольські села - ідеальне місце для 
велосипедних, кінних та пішохідних прогулянок. Окрім умов для активного від-
починку, любителі історії також знайдуть щось для себе. В околиці не бракує 
слідів традицій та культурно-архітектурних цікавих інформацій. Опольське село 
славиться своєю ощадливістю, винахідливістю та турботою про естетику.
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Музей Опольського Села в ОполіПруднік з пташиного польоту

Палац в Туловіцах

Палата природних та лісових ресурсів
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Сухи Бур
Містечко у гміні Хшоустовіце, яке славиться 
Центром Тренувань та Дозвілля з відкритим 
басейном. У літній період заохочує скори-
статися з 50-метрового басейну та однієї 
з найдовших водних гірок у регіоні. Це місце 
є гарною базою для велосипедного туризму 
завдяки приєднанню до мережі велосипед-
них маршрутів.

www.chrzastowice.pl

Домброва
Село розташоване на краю Немідлінсько-
го Бору. Найважливішим пам’ятником села 
є палацовий комплекс, створений в 1615 
році, який складається з палацу з величез-
ним парком та скульптурою Святого Яна Не-
помуцького. Інші пам’ятки Домброви - це па-
рафіяльна церква Святого Лаврентія (перша 
згадка про будівлю - XIII століття) та монастир 
Ельжбєтанок.

www.gminadabrowa.pl

Покуй
Село з середини ХVIII століття - це літня ре-
зиденція принца Карла Вюртемберга, свого 
часу санаторій. Копія оригінального німець-
кого Карлсруе, зоряна система планування 
вулиць зберіглася до цього дня. Тут зна-
ходиться одне з двох перехресть у Польщі 
у формі восьмикутної зірки. Воно оточує 
площу, на якій колись стояв палац. Тут також 
зберігся історичний парк.

www.gminapokoj.pl
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Карловіце
Село в гміні Попєлув. Тут знаходиться замок 
з 1350 року. Спочатку це був лицарський, 
а пізніше мисливський осередок. До селища 
прилягає парк та будинки фільварку, житни-
ця і давній водяний млин. Замок частково 
оточує рів. Замок і каплиця на сьогоднішній 
день являються приватною власністю. У селі 
стоїть будинок знаменитого священика - 
Яна Дзержона, якого називають «Коперни-
ком Вулика» - відкрив процес вирощування 
бджіл.               

www.popielow.pl

Турава
Найбільш визначною пам’яткою Турави є Ту-
рівське озеро. Водоймище площею понад 
20 км² було створено в 30-х роках XX сто-
ліття, щоб регулювати рівень води на Одрі. 
Сьогодні разом з двома меншими водними 
об’єктами (Середнім та Малим Туравським 
озером), використовується база відпочинку 
та дозвілля, дозволяючи активно займатися 
водними видами спорту або риболовлею.

www.turawa.pl

Загвіздзе
Розвиток села було зумовлене металургій-
ною промисловістю. У комплексі будинків, 
де раніше знаходився металургійний завод 
влаштовано Регіональний Музейний Зал. 
Загвіздзе це також серце Стобравського 
Ландшафтного Парку. Тут організовують бай-
даркові сплави на Будковичанці. Варто звер-
нути увагу на ботанічний сад, а цікавою іні-
ціативою є польова гра «Відкрийте для себе 
пам’ятки Загвіздзе».

              www.zagwizdzie.pl

Палацовий комплекс в Домброві

Замок в Карловіцах

Парк в Покою

Басейн в Сухому Борі

Туравське  Озеро

Регіональна Музейна Палата в Загвіздзю
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Палац Якубус у Якубовіцах
Неокласична садиба з 1882 року тепер містить готель, відомий ресторан та 
центр СПА. Об’єкт оточений добре утримуваним парком з красивими старими 
деревами, великою зеленою територією та трьома ставками з пляжем. Комп-
лекс також включає в себе Клуб Верхової Їзди Осадковський, в якого рамках діє 
знаменита школа Верхової Їзди.                                                      

 www.jakubus.pl

Палац в Камєню Сльонському
Був заснований у XVII столітті на місці 
замку та граду сім’ї Одровоузів. У Камєню 
Сльонському народився Яцек Одровоуз, 
домініканець, який був канонізований 
у XVI столітті. Його культ триває і донині.
Палац вистояв Другу Світову Війну, але був 
зруйнований радянською владою. Тепер 
тут міститься Святилище Святого Яцека та 
реабілітаційний санаторій, де лікують ме-
тодом гідротерапії о. Кнайппа.

www.kamien.biz.pl

Палац в Павловіцах
Еклектичний палац з атрибутами неоре-
несансу та бароко з характерною вось-
микутною розташованою в куті вежею. 
Побудований в 1864 році, у XX столітті був 
багато разів перебудований. З 2010 року, 
після генерального ремонту, тут утворено 
готель, СПА та ресторан. З 2018 року при 
палаці діє виноградник, а сам будинок 
оточено невеликим парком.

www.palacpawlowice.pl

Туристична візитка Опольського - це замки та палаци. У цілому регіоні їх є понад 
200! До архітектурних перлин зараховуються пристосовані до відвідування му-
зейні комплекси та об’єкти, в яких розташовані стильні готелі. У самому Ополі 
– руїни замку – П’ястська вежа – найвідоміша пам’ятка міста. Великою популяр-
ністю користуються організовані у замках та палацах культурні заходи.
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Палац Суліслав
В історії палацу є місце для ордену тамп-
лієрів, засновників маєтку - сім’ї Зедліцув, 
імператора короля Пруссії Вільяма III ди-
настії Гогенцоллерна та «Силезької Попе-
люшки» - дівчинки, яка стала мільйонер-
кою. Після багатьох років бездоглядності 
опинився в руках приватного власника. 
В даний час тут знаходиться п’ятизірко-
вий готель, а у ньому, на приклад, люстра 
з квартири Софі Лорен, стіл з замку сера 
Міка Джаггера або ескіз Яна Матейка.

www.palacsulislaw.pl

Замок в Домброві
Будова тривала лише два роки, у XVII 
столітті Йоахімом фон Меттічем-Чеччау, 
представником одного з найбагатших 
сілезьких родин. Характерною ознакою 
замку є кручені комини, які є рідкістю 
в Європі. Об’єкт оточений історичним 
парком. Замок належить до Університету 
Ополя.

www.dabrowskieskarby.pl

Палац Вєнкшице
Побудований в XIX столітті у неоготицько-
му стилі палац, оточений парком, викли-
кає захоплення. У старовинних приміщен-
нях знаходиться один з 100 найкращих 
ресторанів у Польщі. Любителів доброго 
смаку приваблюють сім красиво оформ-
лених залів: родовий, блакитний, рубіно-
вий, смарагдовий, кришталевий, гераль-
дичний та ліловий. Архітектура, мистецтво 
та кухня є ознаками цього місця.

www.palacwiekszyce.pl

Княжий Замок Нємодлін 1313
Перша згадка про замок походить з тих 
часів, коли через Нємодлін пролягав «Ян-
тарний шлях», що вів від Балтики до Ста-
родавнього Риму. У кам’яному будинку, 
оточеному фортами, який був спорудже-
ний князем Болеславом, сином ополець-
кого князя Болька I (1313 р.), гостювали 
короновані та імператорські голови. Його 
краса зачарувала Яна Якуба Кольського, 
який зняв тут фільм «Жасмин».

www.zamekniemodlin.pl
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Замок Мошна
Славиться своїм неповторним шармом 
завдяки своїй казковій архітектурі. Це 
пов’язано з його будовою, яка тривала 
багато років (1866-1945 рр.) та фантазі-
єю і розмахом будівельників. Резиденція 
сім’ї Тіле-Вінкллер, промислових магнатів, 
має 365 кімнат і 99 веж. До замку прилягає 
оранжерея, а оточує його історичний пар-
ковий комплекс з багатовіковими дубами 
та липами, азаліями та рододендронами. 
З 1984 року тут проходить Музичний Фес-
тиваль Квітучих Азалій - фестиваль класич-
ної музики.

www.moszna-zamek.pl

Замок Силезьких П’ястів у Бжегу
Один з найцінніших архітектурних пам’я-
ток країни. У його сучасній формі був за-
проектований в XVI столітті італійськими 
архітекторами. Збудований на зразок Ко-
ролівському Замку на Вавелі, відомий як 
Силезський Вавель. На порталі вхідних во-
ріт знаходяться скульптури польських пра-
вителів і п’ястських князів Сілезії. У замку 
розташований Музей Сілезьких П’ястів. 
Тут організовуються музейні лекції та кон-
церти.

www.zamek.brzeg.pl

Замок в Отмухові
Розташована у мальовничому Судетсько-
му Передгір’ї, оточена таємничими іс-
торіями, колишня резиденція єпископів 
Вроцлава збереглася як невелика частина 
оригінального комплексу. Видом на око-
лицю можна захоплюватися з Замкової 
вежі. До замку прилягає сад, заснований 
мандрівником і натуралістом Олексан-
дром фон Гумбольдтом. Тут знаходиться 
Будинок Культури Замок, таверна та рес-
торан.

www.zamek.otmuchow.pl

Замок в Рогові Опольському
Замок збудований у ренесанс-класично-
му стилі, якого останніми власниками був 
рід фон Хогвіц, тепер містить найцінніші 
колекції Воєводської Публічної Бібліоте-
ки в Ополі. У замку і у сусідньому Домі 
Під Півнем надаються готельні та конфе-
ренц-послуги. Будинки замку оточує парк 
у англійському стилі.

www.rogow.wbp.opole.pl 

888222218 19



Р ЕЛ І Г І Я

Опольський регіон багатий на пам’ятники сакральної архітектури, пов’язаних 
з духовністю та релігією, характеризується великою різноманітністю стилів та ар-
хітектурних деталей. Метою паломництва є Святилище Святої Анни, яке є части-
ною барокового монастиря на горі Святої Анни. Опольський собор одночасно 
є Святинею Опольської Богородиці, а про культ, що триває вже багато століть, 
свідчить велика кількість вотивних предметів, таких як срібна сукня, подарована 
королем Яном III Собеським. Інша визначна святиня Богородиці розташована 
в Глогувку, відомому з лоретанської каплиці Санта-Каза (Святого Дому), де зна-
ходиться знаменита статуя Богоматері. Чудовим місцем є також Святиня Святого 
Яцека у Камені Сльонському та Цистерське абатство в Ємельниці. Популярним 
місцем для прочан є також Святилище Святого Йозефа в Прудніку, яке у свідомо-
сті більшості людей є місцем річного позбавлення волі Примаса Вишинського.
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Характерною для Опольської Сілезії групою пам’ятників є дерев’яні церкви, що 
зачаровують своєю нестандартною формою, фактурою будівельного матеріалу 
та майстерністю виконання. Можна сказати, що ці об’єкти особливим чином 
вписуються до історичної спадщини та традицій у краєвидах. Більшість з них 
були створені рукою сільських теслярів у XVII-XVIII століттях, щоб роками бути 
місцем, навколо яких зосереджувалося життя місцевої громади. Будівництво та 
використання дерев’яних храмів протягом століть було відображенням тради-
ційного благочестя та символом використання талантів для служби Богу. До най-
давніших зараховуються церкви, що знаходяться в Ушицях (1517 р.) Та Олесьні 
(1518 р.).

Варто відвідати місто Ниса, яке колись було столицею князівства вроцлавських 
єпископів, а сьогодні через цей факт, а також численні пам’ятники і церкви, на-
зивається «Сілезьким Римом». Тут також проходить Шлях Блаженної Марії Луїзи 
Меркерт – народженої у Нисі, засновниці Конгрегації Сестер Святої Єлизавети, 
яка завдяки своїй службі хворим і бідним згадується як Сілезська Самарянка». 
Можливість поєднання духовних вражень з пішохідним паломницьким туриз-
мом також фрагмент Шляху Святого Якуба Іоанна - Каміно де Сантьяго, що про-
ходить через Опольський регіон.
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Базиліка Святого Якові і Святої Агнешки в Нисі

Цистеріанське абатство в Ємельніци



У цілому Опольському воєвод-
стві зберіглося майже 70 церков, 
багато з них можна відвідати, 
слідуючи Дерев’яним Шляхом 
Сакрального Будівництва, що 
ведеться від Ополя до Олесьна. 
Траса проходить через 12 місте-
чок та виносить 80 км. У кожному 
з них нас чекає перла сакральної 
дерев’яної архітектури. Почина-
ючи з Музею Опольського Села 
треба відвідати найцікавіші цер-
кви в Чарновонсах, Великому До-
бженю, Колановіцах, Бердзанах, 
Ласковіцах, Великих Ласковіцах, 
Малих Ласковіцах, Хоцяновіцах, 
Старому Олесьні та Олесьні. За-
галом, ми побачимо одні з най-
красивіших дерев’яних церков, 
що є основою Шляху Дерев’яного 
Сакрального Будівництва. Варто 
зазначити, що траса доступна для 
автомобілістів та велосипедистів.

Гора Святої Анни
Містечко розташоване на схилі гори Святої Анни, що називається «духовною сто-
лицею» Опольської Сілезії. На вершині гори варто відвідати Базиліку та Святиню 
Святої Анни, францисканський монастирський комплекс, печерний грот, викона-
ний у стилі гроту з Лурду, а також пройтися серед каплиць кальварії заснованої 
в XVIII столітті. Крім того, на горі можна побачити один з найбільших амфітеатрів 
Європи (пост-німецька будівля може вмістити 30 000 глядачів), подивитися на 
Повстанський Пам’ятник і відвідати Музей, присвячений Сілезьким Повстанням 
з 1919-1921 років, а також пройтися на оглядовий майданчик, звідки відкрива-
ється чудовий вид на навколишній Ландшафтний Парк на Горі Святої Анни.
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Гора Святої Анни

Костел Святого Архангела Михаїла в Гералціцах

Каплиця Коронації 
Святої Матері 
на Горі Святої Анни
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КУЛЬТУРА

Опольська культура найчастіше асоціюється з Національним Фестивалем Поль-
ської Пісні, але тут відбувається на багато, багато більше подій! Упродовж усього 
року культурний графік наповнений чудовими концертами класичної музики, 
визначними театральними фестивалями, надзвичайними виступами під відкри-
тим небом та захоплюючими тематичними вечірками. Немає часу нудьгувати!

Опольські Театральні Конфронтації «Класика жива»
- Конкурс на Постановку Старих Творів Польської Літератури, Ополе
Понад 40 років у опольському Театрі ім. Яна Кохановського проходить фінал най-
більшого у Польщі конкурсу постановок основаних на класичній польській літе-
ратурі. Метою події організованої разом з варшавським Театральним Інститутом 
ім. Збігнєва Рашевського є презентація найважливіших, все ще актуальних ниток 
старої польської літератури.

квітень| www.teatropole.pl 
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Національний Фестиваль Польської Пісні в Ополі
З 1963 року, як правило, в червні, в Ополі проходить найвідоміший польський 
пісенний фестиваль, під час якого польські музиканти представляють свої досяг-
нення з минулого року. Під час кількох днів події проходить концерт прем’єрних 
пісень та презентація естрадних дебютів.

червень | www.festiwalopole.com

Дні фортеці Ниса
Щорічно на переломі липня та серпня відбувається фестиваль ниської фортеці, 
яка є елементом однієї з найбільш збережених оборонних систем в Сілезії. Один 
з історичних фортів перетворюється на історичний військовий табір. Щороку 
тут відбувається реконструкція битви за Фортецю Ниса з 1807 р., в якій беруть 
участь кілька сотень військових із різних країн! Інші заходи включають в себе 
парадну муштру і фортечне свято.

липень | www.nysa.eu
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Амфітеатр Тисячоліття Реконструкція битви за Фортецю у Нисі

Театр ім. Я. Кохановського в Ополю
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Фестиваль кіно «Опольські Лами», Ополе
Найбільша кінематографічна подія в Ополь-
ському регіоні, що проходить у найважливі-
ших культурних місцях Ополя. Покази поль-
ських та світових фільмів супроводжуються 
зустрічами та майстер-класами за участю 
артистів, а також заходами, присвяченими 
любителям кіно, інсталяціями, виставками 
та концертами. Також готується блок заходів 
для дітей.

жовтень | www.opolskielamy.pl

Міжнародний Туристичний 
Ярмарок У СТОРОНУ СОНЦЯ, Ополе
Щороку на опольській площі ринок гостюють 
експоненти з Польщі та за кордону, які пред-
ставляють різноманітні туристичні напрям-
ки, готелі, туристичні агентства та асоціації. 
Підчас триденної події відбувається багато 
зустрічей з мандрівниками, проводяться ку-
лінарні дегустації з різних регіонів, художні 
вистави, конкурси та інші сюрпризи.

травень | www.mtt.opole.pl

Міжнародний Перкусійний 
Фестиваль DRUM FEST, Ополе
Фестиваль почав відбуватися у 1988 році. 
Сьогодні фестиваль, який триває близько мі-
сяця, це концерти, конкурси, майстер-класи, 
семінари та виставки, що залучають тисячі 
фанатів та авторів, пов’язаних з ударною 
музикою. Ця подія поєднує артистів з усього 
світу, представляючи різні музичні жанри.

жовтень | www.drumfest.pl

Міжнародний Лицарський Турнір, 
Біскупіце
Навесні в Лицарському Замку біля Бичи-
ни достатньо заходів! Підчас кількаденних 
подій збираються лицарські братства, які 
змагаються у різних категоріях, наприклад, 
стрільбі з лука або метання ножом, сокирою 
та списом. Великою популярністю корис-
туються командні змагання, облога замку, 
покази та майстер-класи старих ремесл та 
танців.                           травень | www.grod.pl.tl

Загальнонаціональний Фестиваль 
Лялькових Театрів, Ополе 
З 1962 року кожні два роки Опольський 
Театр Ляльки та Акторів стає місцем конф-
ронтації досягнень художників, пов’язаних 
з ляльковим театром. Відбуваються концер-
ти, спектаклі, зустрічі, вистави, драматургічні 
презентації присвячені дітям та молоді. На-
даються нагороди у сферах акторської май-
стерності, музики, сценографії та режисури.

травень | www.teatrlalki.opole.pl

Книжковий фестиваль, Ополе
Підчас червневого свята фанати літератури 
не можуть скаржитися на нудьгу. На площі 
Свободи на них чекає багато заохочувальних 
заходів! При стендах видавців можна попов-
нити домашню бібліотеку, а також зустрітися 
з зірками польської літератури, мистецтва 
та журналістики. Програма заходу включає 
в себе безліч супутніх подій, у тому числі Ве-
ликий Опольський Диктант!

червень | www.festiwalksiazki.pl
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Міжнародний Конкурс Лісорубів, Боброва
Щороку підчас дводенних змагань у Бобро-
вій з’являються європейські лісоруби. Смі-
ливці демонструють спритність у змаганнях, 
такі як звалювання дерев на цілі, різання ко-
лод або видалення деревних кілків зі стовбу-
рів дерева на час. Окрім змагань організову-
ється багато заходів для глядачів - конкурси, 
танцювальні ігри та концерти.

липень | www.kultura.rudniki.pl

Сілезький Фестиваль ім. Людвіка 
ван Бетховен, Глогувек
Вже більше 25 років любителі класичної 
музики заслуховуються концертами, органі-
зованими на честь кількамісячного перебу-
вання Бетховена у Глогувку. Щороку в рамках 
фестивалю проводяться оркестрові виступи 
та сольні концерти польських та світових му-
зикантів, яких творчість зосереджена навко-
ло класичної музики.

вересень | www.muzeum.glogowek.pl

Трампська Гудба, Глухолази
Єдиний фестиваль чеської туристичної пісні 
у Польщі. Раз на рік, в день Міжнародного 
Фестивалю Туристичної Пісні КРАПКА ар-
тисти з Чехії мають можливість представи-
ти свою музичну творчість великій поль-
сько-чеській аудиторії.

липень | www.kropka.glucholazy.pl

Silesia Equestrian, Якубовіце
Міжнародні змагання з верхової їзди з пере-
шкодами. Призовий фонд становить більше 
одного мільйона злотих! На арені Клубу Вер-
хової Їзда Осадковскі учасники змагаються 
у конкурсах різної висоти - найвищі перешко-
ди досягають навіть 2 метрів! Під час змагань 
ви можете подивитися більше 300 коней 
з усього світу.

липень | www.silesiaequestrian.pl

Цистерцианський ярмарок, Ємельниця
Тематична подія, присвячена цистерцям, 
які зробили Ємеліницю важливим центром 
сільського господарства та торгівлі. Щороку 
на відвідувачів чекає багато заходів: покази 
лицарських боїв, майстер-класи старовин-
них танців та ремесл, історичні реконструкції 
та відвідування цистерської священної риту-
альної архітектури.

травень | www.jemielnica.pl

Музичний Фестиваль Квітучих Азалії, 
Мошна
Фестиваль класичної музики з більш ніж 
30-річною традицією, що є однією з найста-
ріших подій такого типу у цього регіоні. У той 
час, коли в саді Замку у Мошні розцвітають 
азалії та рододендрони, мальовничі стіни 
замку наповнюються звуками класичної му-
зики польських та світових артистів.

квітень/травень | www.moszna-zamek.pl
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Воєводське Свято Опольського Коропа, Немодлін
Ініціатива організована з 2011 року сприяє розвитку 
туристичного, кулінарного та економічного потенціа-
лу місцевих ставків, де вирощується риба. Відвідувачі 
можуть бачити, як виглядає робота рибака, спробувати 
приготовані рибні страви та взяти участь у кулінарних 
майстер-класах або риболовних змаганнях.

жовтень | www.lgropolszczyzna.pl 

Фестиваль Вогню та Води, Ниса
Новорічна ніч у середині літа? Так! Вали Ниського Озера 
щороку приваблюють десятки тисяч бажаючих подиви-
тися піротехнічне шоу. Унікальний показ готується трьо-
ма конкуруючими групами фахівців. Крім того, в програмі 
заходу багато художніх виступів та атракціонів для дітей.

липень | www.nysa.eu

Літо Квітів, Отмухув
Понад 100 виставок, присвячених квітам, вражаючі 
флористичні експозиції, ярмарок квітів та садового об-
ладнання з 1973 року приваблюють любителів квітів та 
туристів до Отмухова. Подія, що відбувається на остан-
ніх вихідних липня, супроводжується міським святом 
з художньою частиною, виставкою художнього ремесла, 
феєрверками та іншими цікавими подіями.

липень | www.otmuchow.pl 

Аеропікнік і Чемпіонат Повітряних Куль у Польщі, 
Пацкув
Над Пачковським Заливом ви можете спостерігати за 
учасниками Чемпіонату Польщі з Повітряних Куль. Зма-
гання передбачають попадання у визначені точки пові-
тряного простору, а також метання спеціальних маркерів 
до мети, розміщеної на землі. Крім того, для відвідувачів 
приготовано польоті на прив’язаних кулях, нічне шоу 
куль та анімації для дітей.                July | www.paczkow.eu

Фестиваль Органної та Камерної Музики ім. Моріца 
Брозіга «Музика через кордони», Пачкув
Захід, присвячений роботі Моріца Брозіга - органіста, 
композитора і теоретика музики, який народився в Лісіх 
Контах, що знаходяться на території гміни Пачкув. Вже 
більше 15 років любителі класичної музики з’їжджають-
ся на  концерти камерних ансамблів та видатних солістів.

змінна дата | www.paczkow.pl

Фестиваль Музики Історичних Парків та Садів 
ім. Карла Марії фон Вебер, Покуй
На згадку про перебування фон Вебера в колишньому 
Карлсруе (нині Покуй), щороку в Свято Божого Тіла по-
чинається триденний музичний фестиваль, присвячений 
творчості композитора та інших видатних класичних ар-
тистів. Репертуар вибирається під інтер’єр приміщення, 
в якому буде представлений.   

 травень/червень | www.gminapokoj.pl

Фестиваль ім. Шопена-Ельснера, Суліслав
Щороку, у листопаді, відреставровані приміщення Пала-
цу Суліслав приймають елітну групу артистів, пов’язану 
з двома відомими композиторами: Фрідріком Шопеном 
та його учителем Йозефом Ельснером, які походили 
з околиць Суліслава. Концерти класичної музики супро-
воджуються такими атракціями, як Суліславська Куліна-
рія або зустрічі в Суліслав Jazz Club.

    листопад | www.palacsulislaw.pl

Левада Art Cup, Закшув
Останні вихідні періоду літніх відпусток - це для багатьох 
польських артистів фестиваль верхової їзди. З 1998 року 
вони зустрічаються в Народному Клубі Верхової Їзди ЛЕ-
ВАДА, щоб змагатися за звання чемпіона в таких дисци-
плінах, як об’їжджання коней, стрибки з перешкодами, 
western riding та запряжна їзда. Чемпіонат Верхової Їзди 
Зірок супроводжується мистецькими виставами та кін-
ними шоу.                                        серпень | www.artcup.pl
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ПРИРОДА

Ландшафтний парк Гора Святої Анни

Гора Святої Анни (404 м над рівнем моря) - це найбільше знесення Сілезької Ви-
сочини. Розташована на Горбі Хелму була найдальшим вулканом у Сілезії! Винят-
ковий клімат: нижча температура та більш високі опади в порівнянні з рештою 
регіону у поєднані з видом ґрунтів впливають на низький лісовий покрив пар-
ку (21% території), поділена землями сільськогосподарського призначення. До 
найцінніших лісових ділянок зараховується заповідник Лесіско, Боже Око, Графік 
та Бєшєц.
Завдяки унікальним геологічним цінностям на більшій половині території ство-
рено Національний Геологічний Парк Гора Святої Анни. З думкою про пішохідних 
та велосипедних туристів прокладено геологічний шлях (10 км) з 11 об’єктами. 
Тут ви довідаєтеся про початки вулканізму, про утворення скам’янілостей, про 
тектонічні явища або про життя на рифі. Подолання шляху займає мін. 6-7 годин. 
Слід звернути увагу на амфітеатр викутий у скалі.
Через парк проходять: прогулянкова траса ім. Ксаверего Дуніковського (4 км), 
Траса Флори та Фауни (15 км), Траса III Сілезького Повстання (23 км), Траса ім. 
Івана Павла ІІ (10 км), Шлях ім. Роберта Ошка (34 км), Траса Сілезьких Повстань-
ців (98 км).

Дендрарій - дендрологічний сад в Ліпнє

Найстаріший дендрарій у Польщі, є частиною природо-ландшафтного комплек-
су, заснованого в XVIII столітті власником маєтку Немодлінських. Розташований 
у самому теплій частині опольського регіону, має сприятливі умови для вирощу-
вання рослин та дерев помірного клімату.
Найцінніші види це гандаванська азалія, корейський барбарис, канадська сосна, 
японська азалія, каролінгова сосна, дугласія тисолиста, японський багряник, ма-
гонія звичайна, хеномелес японський, ялина східна, калатея жовта смуга, жимо-
лость кучерява або американське тюльпанове дерево.

Любителі відпочинку на лоні природи почуватимуться чудово в опольському 
регіоні. Різноманітний ландшафт, мальовничі пагорби, річки, озера, ландшафтні 
парки та навіть піщані дюни - все це дозволить вам розслабитися і відпочити. 
Помічною буде густа мережа туристичних маршрутів для пішоходів, велосипе-
дистів та байдарок.

32 33

Азалії у Ліпнє

Амфітеатр у скалі га Горі Святої Анни
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Ландшафтний Парк Опавські Гори

Розташований на єдиній гірській смузі опольського регіону, від якої отримав 
свою назву. Опавські гори мають лагідний характер, з невисокими масивами, 
мальовничими ярами та долинами. Найвища вершина - Біскупя Копа (889 м над 
рівнем моря). Окрасою парку є річки Біла Глухоласка та Золотий Потік. Найбіль-
ша частина парку - це ліси з природними заповідниками Тиха Долина, Буковий 
Ліс та Ольшак. У парку живе найбільша з хвостатих земноводних  - саламандра 
вогняна!
Мережа трас - це 128 км маршрутів ПТКТ [Польське Туристично-Краєзнавче То-
вариство], 30 км природних та навчальних стежок, траси для верхових та вело-
сипедних прогулянок, лижних перегонів, бази для проживання та харчування, 
а також культурні цінності – все це засвідчує про переваги парку.
Варто відвідати: оглядова башта на Біскупій Копі, заповідник Над Бялкою, кар’єр 
Пєкєлко та Гваркова Перц, Жаб’яче Очко – ставок у басейні колишніх розкопок, 
залишки видобування золота (Глухолази, Ярновтувек), руїни на Замковій Горі та 
Окоповій в Прудницькому Лісі, монастирські споруди на Кляшторній Горі, капли-
ці Хресної Дороги на Парковій Горі, каплиця Святої Анни на Висячих Скелях на 
Передній Копі, Дамба на Золотому Потоці.

Стобравський Ландшафтний Парк

Найбільший і наймолодший парк у регіоні. Найважливіші райони розташовані 
вздовж річки Одра. Це оплот водно-болотного птаства «Долина Центральної 
Одри». Тут ми зустрінемося з видами, що знаходяться під загрозою зникнен-
ня та підлягають охороні, серед них, видра, бобер, баклан, орлан-білохвіст та 
найбільша європейська бабка - дозорець-імператор. Більша частина території 
зайнята лісами.
На привабливість ландшафту впливають піщані дюни висотою до 20 м! Розта-
шовані при синьому туристичному маршруті поблизу Домбрувки Лубнянської та 
при жовтому маршруті навколо Карловіц.
Через парк проходять пішохідні стежки, велотраси та байдаркові маршрути. 
Шість cплавних річок: Будковічанка, Бриніцаa, Ниса Клодзка, Одра, Смортава 
і Стобрава.
Варто відвідати: містечко Покуй, церкву в Радомєровіцах, Палац в Старощині, 
Палац у Вронові, Двір в Міколіні, Замок в Карловіцах, Регіональну Музейну Па-
лату і церкву в Загвіжджі, Вежу Тиску в Скорогощі, водосховище «Гирло Клодзкої 
Ниси», конусне поселення в Мурові та руїни селища в Кшивей Гуже та поблизу 
Тарновця.
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Стобравський Ландшафтний Парк

Ландшафтний Парк Опавські Гори
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В О Д А

ОДРА

Друга за величиною річка в Польщі, найбільша у регіоні. У опольському регіоні 
в неї впадають Ниса Клодзка, Мала Панев та Стобрава – це її найбільші притоки. 
Одра протікає через Ополе, Бжег, Кендзежин Козле, Крапковіце, Здзєшовіце та 
фрагмент Стобравського Ландшафтного Парку.
На Одрі організують туристичні круїзи. Причали круїзних суден розташовані 
в Ополі, а також в Кендзжині Козле.

Красиві та великі озера: Ниське, Отмуховське, Туравські - ідеальні місця для 
спраглих купання та любителів водного спорту! Сприятливі природні умови, роз-
винута інфраструктура готельна база та громадське харчування, а також оренда 
обладнання для плавання, сприяють активному відпочинку. Любителі байдарок 
будуть у захопленні від Долини Малої Панви!

Глівіцький Канал
Це судноплавний водний шлях, що сполучає Одру з Верхньосілезською Інду-
стріальною Зоною. Початок каналу знаходиться в Кендзижине-Козле, а кінець 
- у портовому басейні Порту Глівіце. Довжина каналу становить 41 км. На трасі 
знаходиться 6 шлюзів, що дозволяють подолати 43-метрову різницю у рівнях 
води. Судноплавний сезон триває з 15 березня по 15 грудня. На Глівіцькому ка-
налі проходять туристичні круїзи, які починаючи в Кендзежин Козле. Тривалість 
від 1,5 до 5 годин.
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Глівіцький Канал

Одра поблизу Ополя
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НИСА КЛОДЗКА, 
НИСЬКЕ ТА ОТМУХОВСЬКІ ОЗЕРА

Річка Ниса Клодзка протікає через тери-
торію опольського та нижньосілезійського 
воєводства, що становить природну межу 
між ними. У верхній течії тече швидко, 
створюючи водоспади. Ниса Клодзка ча-
сто виливає, що призвело до створення 
водосховищ. Саме так створювалися озе-
ра Ниса та Отмуховське озеро. В даний час 
вони є частину Отумуховсько-Ниського 
Парку під охороною.

Отмуховске Озеро
Водосховище створено у 1928-1933 роках 
над містом Отмухув. Це один з чотирьох 
водних об’єктів так званого Каскаду Ниси 
Клодзкої. На відпливі резервуару розта-
шовано чотирьох- турбінну електростан-
цію.
На даний момент водосховище відіграє 
рекреаційну та туристичну роль з бага-
тим вибором місць для проживання та 
численними пунктами оренди водного 
обладнання. Біля озера знаходиться уні-
кальне на всю Польщу місце гніздування 
сірої чаплі. Це популярне серед риболо-
вів водоймище особливо багате судаком, 
який став спеціальністю місцевих рестора-
нів («Судак по-Отмуховськи»).

Озеро Ниське створене в 1971 році підтопленням частини гміни та спорудження 
греблі висотою 20 м і довжиною 5 км. На відтоці резервуару розташована гід-
роелектростанція, а північно-східний берег піщаний, з широкими пляжами. Тут 
знаходяться відпочинкові центри з готельною базою та пристані.
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Озеро Ниське

Отмуховске Озеро



Туравські озера
Комплекс Туравських Озер розташова-
ний приблизно 20 км від Ополя, включає 
в себе одне велике та два менших озера. 
Туравське Озеро (велике) - водосховище, 
створене в 30-х роках XX століття на Малій 
Панві з метою регулювання рівня Одеру. 
Виконує також туристичні та розважальні 
функції. Північний і південний берег - пре-
красні піщані пляжі, розташовані серед 
соснових лісів. Водоймище приваблює 
любителів водного спорту та риболовлі. 
Тут проводяться регати, організовані 
Опольським Яхт-клубом.
Озеро розташоване в Зоні Охоронюваних 
Ландшафтів Стобравсько-Туравські Ліси. 
Тут також встановлено зону спеціального 
захисту птахів «Туравське Водоймище». 
Це один з найважливіших притулків мігру-
ючих птахів у регіоні.
Два менших озера, що називаються Се-
реднім і Малим, - це старі, наповнені во-
дою, піскові кар’єри, звідки видобувався 
матеріал для будівництва набережних 
валів навколо Туравського Озера. На Се-
редньому Озері це знамените водоймище 
для купання з великим пляжем.

Срібне Озеро
Також відоме як Осовець, Зелене Озеро 
або Смарагдове, назву завдячує своєму 
бірюзовому кольору. Живописне розташу-
вання в лісовій місцевості лише 2 км від 
Туравського Озера. Це популярний відпо-
чинковий комплекс з купальними, кемпін-
говими та громадськими послугами.

Долина Малей Панві
Річка Мала Панев - притока Одри довжиною 132 км. Протікає через два воєвод-
ства: Опольське і Сілезьке. Сповнена меандрами, називається «Опольською 
Амазонкою». Чару їй надає нерегульований жолоб. Визнана як найцікавіша до-
лина ріки регіону з чітко визначеними дюнами, старорічищем та численними 
меандрами. Мала Панев - одна з небагатьох рівнинних річок у Польщі з харак-
теристичними ознаками гірської річки, що робить її ідеальним місцем для пла-
вання на байдарках. У річкових водах знаходяться численні валуни та дерев’яні 
дамби – ідеальне місця для риб та водних тварин.
 У Долині Малої Паневи, в Озимку, знаходиться найстаріший у Польщі металур-
гійний завод по виготовленні заліза - Мала Панев, а також найстаріший у конти-
нентальній Європі залізний міст.

Сплав на байдарках Малою Панвою

Туравські озерo

Кладка, Озеро Середнє 

222240 8841



8

ПІШОХІДНИЙ ТА ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ

Різноманітний рельєф опольського воєводства та численні туристичні маршрути 
створюють ідеальні умови для пішохідних та велосипедних прогулянок. Варто 
звернути увагу на культурні маршрути: Ополька Траса Замків та Палаців, Де-
рев’яне Сакральне Будівництво, Чаклунська Траса на польсько-чеському прикор-
донні або Шлях Бжеської Поліхромії. Для тих, хто шукає перепочинку в природі 
ідеальними будуть стежки, що ведуть через Долину Малої Паневи, навколо озер 
Отмуховського, Ниського або Туравського, а також тих, що знаходяться в Опав-
ських Горах, Стобравському Ландшафтному Парку або Ландшафтному Парку 
Гора Святої Анни. Любителів історії зацікавлять історичні траси навколо Нись-
кої Землі Ніс із укріпленнями, замками та палацами. Тут також проходить Ниска 
Дорога Святого Якова. Велосипед це відмінний спосіб подорожування по місту. 
В Ополі та Кендзежин Козле діє міський прокат велосипедів, в той час в Прудніку 
можна взяти у прокат велосипеди в Окружному Управлінні.

АКТИВНІСТЬ

БАЙДАРКИ

Широка Одра, звивиста Мала Панев, відрізок Ниси Клодзкої гірського характе-
ру? Любителі веслування обов’язково знайдуть річку, яка відповідатиме їхнім 
очікуванням.
У самому центрі Ополя, на Острові Болко, розташоване Опольське Байдаркове 
Товариство. Тут ви можете взяти напрокат байдарки, водні велосипеди, дра-
конові човни. Організовуються байдаркові сплави на річці Одра та прилеглих 
каналах. Пристань для байдарок на Одрі знаходиться в Кендзжині Козле. Інші 
Одерські пристані розташовані в Крапковіцах, Бжегу, Здзешовіцах. Сплави орга-
нізують агротуристичні господарства.
Для любителів байдарок рекомендуємо Стобравський Ландшафтний Парк з сис-
темою байдаркових маршрутів по річках: Будковічанка (25 і 32 км), Бриніца 
(8 км), Ниса Клодзка (62 і 20 км), Одра (12 км), Смортавє (8 і 14 км) і Стобравє 
(9 і 21 км).
Привабливою для любителів байдарок є Долина Малої Панві. Річка ідеально 
підходить для сімей з дітьми та шукачів пригод. Маршрути сплавів Малою Пан-
вою, названою «Опольською Амазонкою», складають 10, 18, 22 і 35 км.

www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl

www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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Сплав на байдарках Малою Панвою



Клуб Верхової Їзди Левада
ЛЕВАДА - відомий і важливий спортивний клуб, що спеціалізується на виїзді ко-
ней. Клуб належить до Польської Федерації Верхової Їзди. Тут організовуються 
як кінні події, так і культурні заходи - концерти, виставки живопису та фотографій, 
художні заходи на відкритому повітрі.
Найбільшою організованою клубом подією є Чемпіонат Верхової Їзди Зірок - ART 
CUP, підчас якого Закшув відвідують найпопулярніші польські артисти. Заслуже-
ними членами Клубу є Катажина Давбор, Даніель Ольбрихський та Беата Тишке-
вич. Клуб розташований у XIX-вічному палаці у Закшуві.

www.kjlewada.pl
Клуб Верхової Їзди 
Осадковський
Клуб був заснований у 2011 році 
та є частиною готельного комп-
лексу Палац Якубус. Він має дві 
сучасні стайні, кімнату для роз-
прягання та турнірний майдан-
чик, пристосований для турніри 
світового рівня. Найважливішою 
подією клубу є Міжнародні Зма-
гання з Верхової Їзди Silesian 
Equestrian. Окрім спортивного 
клубу, ви можете рекреаційно 
покататися на конях, чому сприяє 
велика територія, яка розташова-
на серед ставків, полів та лісів.

www.kj-osadkowski.pl

Конюшня у Мошні
Це відомий центр верхової їзди 
та вирощування коней. Більше 
70 років займається вирощуван-
ням повнокровних англійських та 
шляхетних коней. Конюшня орга-
нізовує щорічні змагання з верхо-
вої їзди зі стрибків з перешкода-
ми (V, VI, VIII), канікули у сідлі та 
зелені школи. Можна навчитися 
або покращити свої вміння верхо-
вої їзди або проїхатися бричкою 
по історичному парку. Конюшня 
прилягає до Замку Мошна.

www.moszna.pl

ВЕРХОВА ЇЗДА

Мальовнича територія регіону - прекрасна місце для верхової їзди. На території 
воєводства знаходяться численні центри верхової їзди, де є можливість навчити-
ся та вдосконалити свої навички. Клуби верхової їзди також організовують спор-
тивні змагання, які приваблюють не лише вершників. Верхова їзда також часто є  
у пропозиції агротуристичних господарств.
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Чемпіонат Верхової Їзди Зірок – ART CUP

Замок Мошна

Палац Якубус
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ДЛЯ ДІТЕЙ

Науково-Розважальний Парк, Красєюв. 
Більше 200 моделей динозаврів натуральної величини, подорож тунелем часу 
через усі етапи існування Всесвіту, а також доісторичне акваріум це лише згад-
ка про те, що чекає на наймолодших в Парку Юрського Періоду. Цікаво, що це 
найбільший тематичний парк в Європі і єдиний музей у світі, розташований над 
активним палеонтологічним майданчиком! З іншого боку, Парк Науки і Еволюції 
Людини є обов’язковим для всіх, хто цікавиться світом. Діти обов’язково знай-
дуть відповідь на питання, які їх турбують. Виставка дозволяє подорожувати 
в часі та захоплюючим способом познайомитися з першою людиною, його ін-
струментами та навичками, а також вивчати наступні етапи еволюції.        

www.juraparkkrasiejow.pl 

Динозаври, подорожі у часі, роботи та дружні тварини – Опольський регіон це 
прекрасне місце для відпочинку з дітьми! Сміливі можуть покататися на граві-
таційному атракціоні або відвідати канатні парки, а найсильніші - піднятися на 
одну з оглядових веж. Буде також можливість безпечних водних атракціонів, і не 
лише влітку! Упродовж цілого року співочу пропозицію для  дітей представляє 
Музей Польської Пісні в Ополі.

Лицарське Поселення, Біскупіце. 
Це перший історичний дерев’яний об’єкт у Польщі, пов’язаний з лицарським ру-
хом. Відвідувачі можуть насолоджуватися заходами в середньовічній атмосфері, 
такими як стрільба з лука, плебейські ігри та ігрові майданчики, катання на ко-
лясках, парові ванни у баліях та лицарські escape room. На території лицарського 
поселення існує також можливість проживання. 

www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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Зоопарк, Ополе. 
Початок комплексу, розташованого на 
острові Болко, датується 1912 роком. Спе-
ціалізація об’єкту це вирощування ігрун-
кових, лемурів та копитних тварин, але це 
лише декілька із майже 300 видів, доступ-
них для відвідувачів. Особливу цікавість 
дітей викликає покази годування тварин, 
наприклад, каліфорнійських морських ле-
вів або горил. Для наймолодших були під-
готовлені дитячі майданчики, майданчики 
для пікніків та канатний парк Зооландія. 
Крім того, Зоопарк має широку освітню 
пропозицію.

www.zoo.opole.pl

Музей Польської Пісні, Ополе. 
На наймолодших чекає шафа з костюма-
ми, кабіни звукозапису, віртуальні дзер-
кала для переодягання, планшетні остро-
ви та сенсорні стіни, звукові листівки та 
навіть спеціальна кімната з електричною 
перкусією. Одна річ певна: тут немає міс-
ця для нудьги, малі артисти зможуть по-
казати свої таланти! Є безліч тимчасових 
виставок на відкритому повітрі, а також 
Мала Академія Пісні, музейні лекції та 
музичні семінари. Музей належить до ме-
режі інтерактивних музеїв, Новий Музей.

www.muzeumpiosenki.pl 

Завод Роботів, Лончнік. 
Це унікальне місце в Європі, де можна 
побачити роботи, виготовлені переважно 
з автомобільного брухту. Натхненням для 
появи сталевих конструкцій були різнома-
нітні науково-фантастичні фільми та казки. 
Найбільші експонати важать майже тонну 
і досягають 3,5 м висоти, але є і мініатюрні 
роботи, яких висота не перебільшує де-
сятка сантиметрів. Це місце народилося 
з пристрасті власника і водночас конструк-
тора представлених роботів.

www.fabryka-robotow.business.site 

Музей Опольського Села, Ополе. 
Виставка на відкритому повітрі склада-
ється з майже 50 історичних дерев’яних 
об’єктів, таких як стайні, каплиця або 
корчма. Інтер’єри будинків обладнані 
оригінальними меблями та приладдям, 
що забезпечує пряму, жваву взаємодію 
з повсякденним життям колишніх меш-
канців сілезьких сіл. Музей також пропо-
нує майстер-класи зі старих ремесл.

www.muzeumwsiopolskiej.pl 
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Парк Сакральних Мініатюр, Ольшова.
Великий сад площею 2 га приховує кілька 
десятків мініатюр різних католицьких хра-
мів з Польщі та світу. У масштабі 1:25 відо-
бражено місця численного паломництва, 
такі як Венеціанська Базиліка Святого 
Марка, Собор Санта-Марія-Дель-Фьорра 
у Флоренції, Церква Пресвятої Богородиці 
в Гданську або Вавельський собор у Кра-
кові.

www.miniaturyolszowa.pl

Канатний Парк KanYon, Ополе. 
Розташований у центрі міста парк, надає 
цікаву форму активного відпочинку. Ви 
можете випробувати свої сили на чоти-
рьох маршрутах різної складності, кілько-
сті перешкод і висоті проходу. Для відвід-
увачів було підготовлено широкий вибір 
перешкод: канатних, спортивних і навіть 
логічних!

www.kanyon.pl 

Басейн Водна Нотa, Ополе .
У випадку несприятливої погоди варто 
відвідати критий басейн Водна Нота: для 
маленьких любителів активного відпо-
чинку є спортивний басейн, басейн для 
відпочинку з рвучою рікою та зона водних 
масажів. З іншого боку, у басейні із соло-
ною водою та оздоровчій зоні буде вдо-
сталь місця на відпочинок для втомлених 
батьків.

www.mosir.opole.pl
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Гравітаційна Гірка, Гора Святої Анни. 
Траса для санок типу Alpin Coaster збу-
дована таким чином, що дозволяє на 
безпечне користування упродовж цілого 
року, незалежно від погоди. Гарантією ве-
селої забави є прекрасні краєвиди та за-
гальна довжина з’їзду навіть 600 м!

www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl  

Музей Газової Промисловості, Пачкув. 
Колишній газовий завод у Пачкові - це міс-
це з понад столітньою історією. Це єдиний 
об’єкт у Польщі, де повністю збережено 
інфраструктуру, що обслуговує виробни-
цтво міського газу. Виставка демонструє 
розвиток газової промисловості, колекцію 
побутової техніки з використанням газу та 
найбільшу колекцію газових лічильників 
в Європі.

www.muzeumgazownictwa.pl 

Затока - Готель та Резорт Байка, 
Гроджєц. 
Атракціонів вистарчить на цілий день: 
пляж, водний дитячий майданчик, стриб-
ки з на надувних замках та батуті і де-
рев’яний корабель, це лише деякі з них. 
Можна погладити тварин в міні-зоопарку, 
а на любителів спорту чекають спортивні 
майданчики. Існує можливість скориста-
тися з об’єктів громадського харчування 
та кемпінгу.

www.hotelbajka.com  
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К У Х Н Я

Опольське це невеликий регіон з цікавою кухнею. Тут поєднується декілька ку-
лінарних традицій: польська, сілезька, кресова, німецька та чеська. Однак, щоб 
найбільш точно описати опольський смак, слід сказати, що це просто відмінна 
сілезька кухня. Ви можете її посмакувати, слідуючи кулінарним Маршрутом 
Опольського Біфий. На місцевому діалекті біфий означає креденс це предмет 
меблів, який був серцем кожної кухні. У опольському регіоні у Біфию обов’яз-
ково повинна знаходитися красиво пофарбована в яскраві квітки Опольська 
Порцеляна, опольський мед, Сілезький Колоч, Олеська сметанівка та переписи 
на традиційної сілезької кухні. Серед них домінує відоме своїм смаком у цілій 
Польщі вуджене м’ясо, таке як сілезькі крупньоки, кращий в цілій країні короп та 
основа недільного обіду Опольської Сілезії -  яловичий рулет з сілезькими кльо-
цками і червоною капустою. Нижче ми представляємо список делікатесів, які 
обов’язково треба спробувати, щоб відкрити смаки опольського регіону.
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Сілезький колоч. Це візитка опольських 
присмаків та польської кухні в цілому. 
Оригінальний колоч може випікатися 
лише в опольському та сілезькому. Не-
змінність його складу та його пов’язання 
з регіоном гарантується знаком ЄС – За-
хищений Географічним Знаком. Це пухкий 
запашний дріжджовий пиріг з солодкою 
крихтою, покритий зверху шаром цукро-
вої пудри. Доступний у версії без напов-
нення, з маком, яблуком або сиром. Це 
начинка гарантує пирозі свою легку воло-
гість, смачну консистенцію.

Водзьонка на гусячому смальці. Простий 
суп, в давнину символ бідності та скром-
ності. Багата харчовими цінностями і ціка-
вим смаком. Гусячий смалець надає йому 
свій характерний смак.

Сілезькі крупньоки. Типове для Ополь-
ського Сілезії копчене м’ясо, яке виробля-
ється в 85% з м’ясних інгредієнтів, а лише 
в 15% з крупи. Заправлені цибулею, сіл-
лю, чорним перцем, а іноді майораном 
і часником - це місцеві делікатеси від XVIII 
століття. Спочатку готувалося на свято під-
час бою свиней, пізніше стали поживною 
стравою для шахтарів. Сілезькі крупньоки 
зареєстровані як Захищені Географічним 
Знаком.
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Олеська сметанівка. Це традиційна на-
стойка на базі натуральних інгредієнтів: 
30% сметани, спирту і дрібки ванілі. Ре-
цепт передавався з покоління в покоління 
і готується до особливих випадків, таких 
як весілля. Право на її виготовлення має 
лише Молочний Кооператив біля Олеська. 
Сметанівка - це ідея оригінального пода-
рунка з опольського. Чудово поєднується 
смаком з кавою, морозивом та іншими 
десертами. Також Сметанівка доступна 
з ароматом кави та какао.

Короп по Немодлінську. Опольський ре-
гіон славиться вирощуванням коропа. Це 
четвертий виробник цієї риби в Польщі! 
Величезні рибні стави тягнуться на північ 
і захід від Ополя. Цей по Немодлінськи 
тушкується з овочами, тому його відрізняє 
надзвичайна делікатність м’яса.

Яловичий рулет, сілезькі кльоцки, чер-
вона капуста. Як впізнати традиційний 
сілезький дім чи ресторан? Господиня чи 
шеф-кухар повинні подавати рулет з кльо-
цками та капустою. У опольскому регіоні 
це невід’ємний смак недільних, сімейних 
обідів та відпочинку за столом. Страва 
завжди і кожному смакує - кулінарний 
«must eat» на карті опольського. Ця стан-
дартна для опольської кухні страва до-
ступна практично в кожному ресторані на 
Маршруті Опольського Біфий.

Сілезький жур на маслянці. Цей суп по-
ходить від німецької кухні. Зауер німець-
кою означає щось кисле, а основою типо-
вого жура є закваска з житнього борошна. 
У Опольській Сілезії жур традиційно готу-
ється не лише на основі закваски, а також 
маслянки з додатком житнього борошна. 
Суп приправляється хроном і майораном. 
Подається з картопляним 

Чяпкапуста з ребрами або рулькою. По-
єднання смаженої квашеної капусти та 
вареної картоплі з додатком смаженого 
бекону та цибулі. Традиційно чяпкапусту 
подавали зі свинячою рулькою та свиня-
чими ребрами, спочатку смажені, а потім 
тушковані.

Сілезьке небо. Це смак традиції. Колись 
вудили свинину, щоб продовжити термін 
її придатності. Потім м’ясо різали і варили. 
Його аромат чудово поєднується з чорнос-
ливом. До цього традиційні сілезькі бухти, 
тобто дріжджові галушки варені на парі і  
ідеальне сілезьке небо готове.
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Для тих, хто прагне до оригінальних смаків Опольської Сілезії, був створений 
Кулінарний Маршрут Опольського Воєводства - Опольський Біфий. На ньому зна-
ходяться лише сертифіковані установи громадського харчування з опольського 
воєводства, які у своєму меню мають страви регіональної кухні. У ресторанах на 
Маршруті ви можете підібрати набір регіональних делікатесів, що складається 
з супу, закуски, головної страви та десерту. У меню переважають яловичий рулет 
з сілезькими кльоцками та капустою, а також жур. Ці дві страви ви знайдете 
практично у всіх меню.

Готель Hugo в Кенджижине-Козле. Ресторан оформле-
ний у промисловому стилі. Нагороджений за поєднання 
сучасності та традицій. Окрім журу та яловичого рулету, 
ви також можете тут спробувати чяпкапусту з свинячою 
рулькою.

www.hotelhugo.pl

Ресторан Камєнець у Камєню Сілезькому. Унікальний 
інтер’єр створюють акценти з польового каменя. Кулі-
нарний атрибутом ресторану є рулька Святого Яцека та 
вареники Святого Яцека Одровонжа, домініканця, чия 
особистість приваблює численних туристів до Камєня 
Сілезького.

www.restauracjakamieniec.pl

Замок у Мошні. Ресторан спеціалізується на стравах сі-
лезької, опольської та європейської кухні, а особливий 
акцент покладається на дичину. Інтер’єр ресторану має 
багато декорацій і відповідає пишноті, в якій облашто-
ваний замок.

www.moszna-zamek.pl

Ресторан Над Ставем у Богатичі. Ресторан виділяється 
прекрасною терасою з видом на воду. У ресторані по-
дають страви баварської та, звичайно, опольської кухні. 
З регіональних страв тут можна замовити, зокрема: кар-
тоффельсалат, качину грудку з лакшиною та червоною 
капустою, Сілезький Колоч.

www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Ресторан «Над Ставком» в Ополі
У прекрасному дерев’яному будинку з видом на Ставок 
Замку в Ополі розташований сімейний ресторан, де по-
дають страви польської кухні. У меню можна також знай-
ти місцеве пиво.

www.facebook.com/NadStawkiemOpole

Члени Кулінарного Маршруту Опольський Біфий:

Ресторан Антек у Зьлініцах. Це сімейний ресторан. Його 
початки сягають 1911 року, і з тих пір тут безперервно 
працює регіональний ресторан.

www.restauracja-antek.pl

Готель Байка в Гродзьці. Ресторан і готель Байка розта-
шовані в відпочинковому комплексі Затока. Меню вклю-
чає європейські та регіональні страви.

www.hotelbajka.com

Готель Дембове Взгуже в Покшивней. Ресторан є пре-
красною базою для зміцнення до і після походів в Опав-
ських горах. У меню регіональна кухня грає головну роль. 
Тут ви знайдете такі страви, як: гаринки в цебулевій золзі 
(оселедець маринований у цибулі), водзонку, Сілезький 
Колоч з сиром та яблуками, яблуко князя Альбрехта, Сі-
лезьке небо, парфіт з халви з Бжегу.          

        www.debowewzgorze.eu
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Ресторан На Острові в Нємодліні. На мисі ставка зна-
ходиться ресторан, головною стравою якого є вражаюче 
ніжний Короп по Немодлінськи. Інші регіональні страви, 
які тут подаються це бульйон з локшиною, панчкрат з ре-
брами, опольський маківник.

www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Палац в Павловіцах. Ресторан славиться своїми страва-
ми з натуральних інгредієнтів, приготовленими тради-
ційними методами. В хлібній печі запікається свиняча 
рулька з капустою та картопляними копитками – голов-
на страва ресторану. Серед інших регіональних страв 
у меню входить Сілезький Колоч, печена груша з регіо-
нальним медом.

 www.palacpawlowice.pl

Ресторан Саломон в Ополі. Вілла має просторий та зі 
смаком оформлений ресторан, де також подають стра-
ви регіональної кухні. В меню виділяються такі страви, 
як кроляча ніжка, качка у власному соусі, гусяча грудка, 
оселедець по-опольськи.                 

www.restauracja-salomon.pl

Готель Salve в Глогувку. У прекрасному інтер’єрі істо-
ричної вілли знаходиться ресторан, де подають чудові 
страви з дичини та регіональної кухні. Головною стравою 
є рулети з кабана, начинені білими грибами, які пода-
ються з сірою локшиною та квашеною капустою.

www.hotelsalve.pl

Готель Спалка у Ключборку. У цьому ресторані шеф-кух-
ні любується регіональними стравами. У меню є спеці-
альна вставка – Опольські Смаки, до складу якої увійш-
ли: Сілезький Крупньок з хлібом на молоці та яблучним 
соком, а також сирник на медовому коржі.

www.hotelspalka.pl

Готель Сіра Вілла в Ополі. Ресторан із класичним ін-
тер’єром, розташований у центрі Ополя, характеризуєть-
ся невимушеною елегантністю. Ресторан спеціалізується 
на таких стравах, як сілезький шалот - картопляний салат 
з копченим беконом і квашеним огірком, водзьонка, 
качка з журавлиною.

www.szarawilla.pl

Ресторан Стантін в Старих Сіолковіцах. Стантін - назва 
ресторану походить від імені прадіда Костянтина, ко-
трий далі передав свою пристрасть до ресторанного 
діла. У ресторані подають такі страви: панчкрат з ребра-
ми, локшина перетерта з беконом та яйцем, свиняча від-
бивна по- сілезьки, грибний суп, суп Снелка.                                 

www.stantin.eu

Ресторан Ратушова в Стшельцах Опольських. Немає 
кращого місця для регіонального обіду в Стшельцах, ніж 
ресторан Ратушова. Вибираючи столик в сучасному і за-
тишному залі, можете розраховувати на вид на оновле-
ну Сшелецьку Ратушу.

www.restauracjaratuszowa.com

Ресторан та Готель «Регьюс» в Ополі. Ресторан Regius 
відомий своєю класичною, традиційною кухнею. У ньо-
му панують прості і вишукані страви. Гості можуть спро-
бувати як вареники, регіональні деруни, копчене м’ясо 
власного виробництва, так і Качку Графа.

www.regius.com.pl

Ресторан Зап’єцек у Міровщизні. Ресторан в стилі де-
рев’яної господи відтворює смаки та аромати стародав-
ньої кухні. Також тут страви готуються у печі та на кухні 
опалюваній на дровах. Спеціальністю ресторану є деру-
ни бляхи.                                                   www.zlotakaczka.eu
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ЦІКАВІ ФАКТИ

Найстаріший залізний, підвішений ланцюговий міст 
у континентальній Європі. 
Міст через річку Мала Панев в Озімку є найстарішим 
мостом такого типу в континентальній Європі. Введений 
в експлуатацію в 1827 році, аж до 1970-х років XX століт-
тя використовувався як дорожній міст, а тепер служить 
за кладку для пішоходів. Його зображення знаходиться 
на гербі міста. У 2017 році міст був доданий до списку 
Пам’ятники Історії.

Найбільший соляна вежа на півдні Польщі! 
У пошуках здоров’я та можливості для відпочинку, вар-
то відвідати першу соляну вежу в опольському регіоні 
в Глухолазах. Збудована повністю з модрини, висотою 15 
метрів, будівля також виконує роль оглядової башти. Її 
красою та здоровими властивостями можна користува-
тися безкоштовно у весняний, літній та осінній період.

Будь-ласка, пригамуйте. Борсук. 
Розташована серед Стобравських Борів, гміна Мурув 
також називається Землею Борсука. У місцевих лісах во-
диться багато борсуків. Варто звернути увагу на знаки по 
дорогах «Будь-ласка, пригамуйте. Борсук». На території 
гміни проводиться щорічний Воєводський Біг для Кубка 
Борсука.

Опольська Порцеляна. 
Ця марка відома не тільки в Польщі, але й у світі. Узори 
беруть свій початок з народної традиції. Крашанки або 
пасхальні яйця, прикрашені технікою гравірування, були 
прекрасні, але крихкі. Відтворено їх на порцеляні. Спо-
чатку порцеляну була подряпана, а узори були білими. 
Сьогодні їх відміткою є дрібні, густі, різнобарвні візерун-
ки. Техніка прикрашання порцеляни не змінилася, до 
цих пір прикрашається виключно вручну.

www.cepeliaopolska.pl

Вапенники в Гоголіні. 
Асоціюються з сілезькою народною піснею «Пішла Каро-
лінка до Гоголіна», місто розвивається завдяки виробни-
цтву вапна. До цього дня тут збереглися 47 планерних 
печей з кінця XIX ст. До кінця XX століття вапняки вико-
ристовувалися для отримання паленого вапна у резуль-
таті спалювання вапнякових порід. Цікавими є вапняки 
Домбровського в центрі Гоголіна, розташовані на трасі 
опольських вапняних печей.

Піраміда в Рожнові. 
Це робота Карла Готтара Ланггана, відомого пруського 
класичного архітектора, проектанта Бранденбурзьких 
Воріт у Берліні. Модельована на єгипетських пірамідах, 
була збудована під кінець XVII століття. У 8,5-метровій 
піраміді були поховані 28 членів сім’ї фон Ебен. Незабез-
печена могила була багаторазово пограбована грабіж-
никами та мисливцями за скарбами.
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Опольський Центр Туристичної Інформації  ***
вул. Жеромського 3, 45-053 Ополе
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
тел. +48 77 44 12 522

Ниса Пункт Туристичної Інформації 
„Каміно Ниса” в Нисі *
вул. Брацка 18, 48-300 Ниса
biuroddf@gmail.com
тел. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209

Пункт Туристичної Інформації Гміни 
Лесьніца у Горі Святої Анни *
вул. Лесьніцка 10, 47-150 Гора Святої Анни
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
тел. +48 77 402 65 58 

Пункт Туристичної Інформації в Ємєлніци ***
вул. Вейська 63, 47-133 Ємєлніца
turystyka@jemielnica.pl
тел. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Пункт Туристичної Інформації Бастіон 
Св. Ядвіги в Нисі ****
вул. Пястовська 19, 48-300 Ниса
bastion@twierdzanysa.com 
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
тел. +48 77 4334971, +48 602 654 128

Центр Розвитку та Промоції Туризму у Покою **
вул. 1 мая 26, 46-034 Покуй
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
тел. +48 77 469 30 32

Міська Туристична Інформація в Ополі **** 
Ринок 23, 45-015 Ополе
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
тел. +48 77 451 19 87

Пункт Туристичної Інформації при 
Олеському Регіональному Музеї в Олесьні *
вул. Яроня 7, 46-300 Олесьно 
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
тел. +48 34 358 24 38

Пункт Туристичної Інформації Гміни 
Гоголін в Камєню Сльонскім **
пл. Мислівца 5, 47-325 Камєнь Сльонскі
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
тел. +48 510 522 149

Пункт Туристичної Інформації в Пачкові ***
вул. Войска Польского 23, 48-370 Пачкув
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
тел. +48 77 541 86 61  

Пункт Туристичної Інформації в Бжегу *
Ринок – Ратуша, 49-300 Бжег
pitbrzeg@gmail.com   
www.pit.brzeg.pl
тел. +48 77 416 00 40 

Пункт Туристичної Інформації в Глухолазах * 
пл. Баштова 4A, 48-340 Глухолази
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
тел. + 48 77 439 14 53, +48  77 439 43 60

Пункт Туристичної Інформації в Шкільному 
Центрі Молоді «Домбрувка» в Прудніку ****
вул. Домбровськєго 26, 48-200 Пруднік
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl 
тел. +48 77 88 70 200

Пункт Туристичної Інформації в Озімку **
вул. Словацького 18, 46-040 Озімек
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl; 
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
тел. +48 603 556 320,  +48 77 465 12 13

Пункт Туристичної Інформації в Завадзкім***
вул. Опольська 23, 47-120 Завадзке
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
тел. +48 77 461 65 21

Пункт Туристичної Інформації в Тураві **
вул. Опольська 33, 46-045 Турава
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
тел. +48 77 42 12 044 

Пункт Туристичної Інформації  при ССМ «Домбрувка» 
з філією в Вєщині «У Кололя Опавських Гір»**
Вєщина 3, 48-200 Пруднік
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl 
www.schroniskoprudnik.pl
тел. +48 77 88 70 204

ПОРА СПАТИ

ГОТЕЛЬ І РЕСТОРАН АНТЕК – КОНДИТЕРСЬКА ЯГЛО в Злініцах, www.hotelantek.pl

ГОТЕЛЬ АСПЕН *** В ПОДЛЕСЮ, www. hotelaspen.pl

ГОТЕЛЬ БАЙКА*** В ГРОДЗЦУ, www. hotelbajka.com

ГОТЕЛЬ COURT *** В КЕНДЗЕЖИН КОЗЛЕ, www.court.pl

ГОТЕЛЬ DESILVA **** ПРЕМІУМ В ОПОЛІ, www.desilva.pl

ГОТЕЛЬ ДЕМБОВЕ ВЗГУЖЕ *** В ПОКШИВНЕЙ, www.debowewzgorze.eu

ГОТЕЛЬ HUGO BUSINESS&SPA*** В КЕНДЗЕЖИН КОЗЛЕ, www.Гhotelhugo.pl

ГОТЕЛЬ ЯКУБУС В ЯКУБОВІЦАХ, www.jakubus.pl

ГОТЕЛЬ REGIUS *** В ОПОЛІ, www.regius.pl

ГОТЕЛЬ SALVE*** В ГЛОГУВКУ, www. hotelsalve.pl

ГОТЕЛЬ СПАЛКА **** В КЛЮЧБОРКУ, www. hotelspalka.pl

ГОТЕЛЬ СІРА ВІЛЛА *** В ОПОЛІ, www.szarawilla.pl

ГОТЕЛЬ ВЕНЕДА *** В ОПОЛІ, www.ГОТЕЛЬ-weneda.pl

ГОТЕЛЬ ЗАЦІШЕ *** В ТУРАВІ, www.zaciszeturawa.pl

ПАЛАЦ СУЛІСЛАВ ***** В СУЛІСЛАВІ, www.palacsulislaw.pl

ПАЛАЦ ПАВЛОВІЦЕ*** В ПАВЛОВІЦАХ, www.palacpawlowice.pl

ЗАМОК В ОТМУХОВІ, www.zamek.otmuchow.pl

ЗАМОК В МОШНІЙ, www.moszna-zamek.pl

REHA VITAL ALICJA TOMA В СТАРИХ СЬОЛКОВІЦАХ, www.rehavitalsiolkowice.pl

ДВІР HUBERTUS В БРИНІЦИ, www.dwor-hubertus.pl

АГРОТУРИСТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО «АГРО-РАНЧО» В СХОДНЄЙ, www.agro-ranczo.pl

АГРОТУРИСТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО «АГРОРЕЛАКС» В БРИНІЦИ, ТЕЛ. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437

АГРОТУРИСТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО  АГРОТУРИЗМ МУШКЕТ В ЗИМНІЙ ВУДЦІ, www.zimnawodka.eu

АГРОТУРИСТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЧАРИ ЛІСУ” В РАДОМЄРОВІЦАХ, TЕЛ. +48 667 810 770

СЕРТИФІКОВАНІ ПУНКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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