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European Route of Castles and Palaces

Trasa motocyklowa
Motorcycle route
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Parking płatny niestrzeżony.
Paid & attended car park.
Parking na terenie obiektu – strzeżony,
monitorowany z możliwością garażowania.
Car park on the area belong to the owner's place - attended & monitoring with possibility to garage.

KROBIELOWICE

Parking pod Pałacem monitorowany 24h/dobę.
Od 19:00 do 7:00 – monitoring + ochrona.
Car park next to the palace with monitoring for 24 hours.
From 7 pm till 7 am – monitoring and security.
Goście korzystający z noclegu – parking strzeżony
płatny przy hotelu. Turyści pozostali – parkingi
niestrzeżone płatne przy stadninie oraz centralny.
Hotel guests – Car park paid & attended in front
of the hotel. Other tourists – Central and at Stud Car
parks paid & unattended.
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Parking zamknięty na terenie obiektu dla gości
hotelowych, dla gości restauracji parking przed Pałacem.
Closed car park at the property for hotel's guests,
for restaurant's guests the car park is available in front
of the palace.
Parking zamknięty na terenie obiektu.
Closed car part at the property.
Serwis motocyklowy
Motorcycle service
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Wrocław – północ: Hary Motors
ul. Brucknera 53, 51-411 Wrocław
tel. 782 200 010, www.harymotors.pl
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Wrocław – południe: Motomik
ul. Sztabowa 85, 53-313 Wrocław
tel. 607 249 749, www.motomik.pl
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Fast-Bike Piotr Cudzanowski
ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko
tel. 667 404 669, email: serwis@fast-bike.pl
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Global Auto
ul. Traugutta 10, 58-371 Boguszów-Gorce
tel. 74 844 52 33, tel. 722 181 622
Centrum Motocyklowe
ul. Wrocławska 45, 58-506 Jelenia Góra
tel. +48 75 751 7011, +48 75 751 80 11
kom.: +48 501 222 108, +48 501 222 106

OLEŚNICA

Parking przed zamkiem – monitorowany 24h/dobę.
Car park in front of the castle – monitoring for 24 hours.
Parking zamykany na noc i dozorowany.
Car park close at night with security.
Parking monitorowany, po 22:00 zamykany.
Monitoring car park, closed after 10 pm.
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TRASA MOTOCYKLOWA
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Motocyklem
po zamkach
Prezentowana trasa to jedna z największych
atrakcji turystycznych w Polsce. Na 750 km
szlaku położonych jest 16 fantastycznych obiektów
zamkowych i pałacowych. Atrakcji więc nie zabraknie!
Zamki oprócz długiej, czasem prawie 1000 letniej
historii, przepięknych, widokowych lokalizacji w enklawach nieskażonej przyrody, zapraszają na rozkosze
podniebienia. W części obiektów można też przenocować. Życie kulturalne tutaj kwitnie, łatwo trafić na
rekonstrukcje historyczne i inne atrakcje. Trasę
łączącą te obiekty wyznaczyliśmy pamietając o przyjemności jazdy na motocyklu. Zawartość naszej
„więcej niż mapy” uzupełniliśmy o przydatne zmotoryzowanym rycerzom informacje. Europejski Szlak
zamków i Pałaców zaprasza na Dolny Śląsk!

Our Castles by Motorbike
This predetermined route is one of the leading tourist
attractions in Poland. There are 16 extraordinary
examples of palaces and castles located along this
750 km long trail. There is certainly no lack of
attractions here! Not only the castles, situated in some
of the most stunning and scenic locations in unspoilt
natural enclaves, but also the long history, sometimes
nearly 1,000 years that surrounds them, attracts
visitors like culinary delights to your taste buds. It is
also possible to spend the night at some of these
locations. Cultural life flourishes here and visitors
often come across historical re-enactments during
their travels or some other remarkable experiences.
We have taken into consideration the pleasure of riding
a motorbike in choosing the route that links these
historical monuments. The contents of our „More than
a Map” have been supplemented with useful
information for the modern-day knights of the road.
The European Route of Castles and Palaces invites
you to Lower Silesia!

Muzeum Zamek w Bolkowie
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków
+48 75 741 32 97
kustosz@zamek-bolkow.info.pl
www.zamek-bolkow.info.pl

Czynne cały rok. Wejście na zamek w godz.: pon. 9.00 –
15.30 (sale wyst. zamknięte), wt. – pt. (1 V – 30 IX) 9.00 –
16.30, (1 X – 30 IV) 9.00 – 15.30, sob. – niedz. (1 V – 30 IX)
9.00 – 17.30, (IV, X) 9.00 – 16.30, (1 XI – 31 III) 9.00 – 15.30.
Zwiedzanie, pamiątki, muzeum, punkt widokowy, kawiarnia
(1 V – 15 X). Wejście – parking, ul. Bolka.
Opening hours: Monday from 9:00 – 15:30 (exhibition
rooms are closed), Tuesday – Friday (1 V – 30 IX) from 9:00 –
16:30, (1 X – 30 IV) from 9:00 – 15:30, Saturday – Sunday
(1 V – 30 IX) from 9:00 – 17:30, (IV, X) from 9:00 – 16:30,
(1 XI – 31 III) from 9:00 – 15:30. Sightseeing, souvenirs,
museum, viewpoint, coffee shop (1 V – 15 X). Entrance from
the parking side at Bolka Street.

Sezon: cały rok (z wyjątkiem 24 – 25 XII, 1 I, 5 IV).
Czynne: (I – III, XI – XII) 10.00 – 16.00 (pon. do 15.30) (IV – VI,
IX – X) 10.00 – 17.00 (pon. do 16.30) (VII – VIII) 10.00 – 18.00
(pon. do 17.30). Zwiedzanie, restauracja, punkt widokowy,
pamiątki, muzeum, bufet.
Season: all year (closed on 24 – 25 XII, 1.I, 5 IV). Opening
hours: (I – III, XI – XII ) from 10:00 – 16:00 (Monday till 15:30)
(IV – VI, IX – X ) from 10:00 – 17:00 (Monday till 16:30) (VII –
VIII ) from 10:00 – 18:00 (Monday till 17:30). Sightseeing,
restaurant, viewpoint, souvenirs, museum and buffet.

Zamek Kliczków
Kliczków 8
59-724 Osiecznica
+48 757 34 07 00
+48 757 34 07 01
zamek@kliczkow.com.pl
www.kliczkow.com.pl

Sezon cały rok. Czynne: (1 IV – 31 X) 10.00 – 18.00 oraz
(1 XI – 31 III) 9.00 – 17.00. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem, zwiedzanie multimedialnych sal tortur, restauracja,
pamiątki, nocleg, punkt widokowy – wieża zamkowa.
Season: all year. Opening hours: (1 IV – 31 X) from 10:00
– 18:00 and (1 XI – 31 III) from 9:00 – 17:00. Guided tours,
sightseeing of multimedial torture chambers, restaurant,
souvenirs, accommodation, viewpoint at tower of castle.

Zamek Grodno
Wzgórze Zamkowe
58–321 Zagórze Śląskie
+48 74 845 33 60
+48 723 973 354
zamek@walim.pl
www.facebook.com/zamekgrodno
www.zamekgrodno.pl

Sezon: (1 V – 30 IX) pn. – pt. 9.00 – 18.00, sob. – niedz.
9.00 – 19.00. (1 X – 30 IV) pn. – pt. 9.00 – 17.00, sob. – niedz.
9.00 – 18.00. Zwiedzanie dzienne i nocne, pamiątki, wieża
widokowa, sala tortur, Karczma Rycerska (1 V – 31 X).
W pobliżu: miejsca noclegowe, Rezerwat Przyrody Góry
Choina, Jezioro Bystrzyckie, Zapora Lubachowska. Dojście do
zamku z parkingu pieszo: 10-15 minut.
Season: (1 V – 30 IX) mon – fri 9:00 – 18:00, sat – sun
9:00 – 19:00. (1 X – 30 IV) mon – fri 9:00 – 17:00, sat – sun
9:00 – 18:00. The day and night sightseeing, souvenirs, the
view tower, the torture room, The Knights Inn (open 1 V – 31
X). Nearby: accomodation ,The Nature Reserve of Choina Hill,
Bystrzyckie Lake, Lubachowska Dam. To get to the castle from
the parking takes only 10–15 minutes by walk.

Zamek Grodziec
Grodziec 111
59-516 Zagrodno
+48 76 300 10 20
+48 504 051 022
+48 509 131 754
grodziec@grodziec.com
www.grodziec.com

Czynne: (1 XI – 31 I) 10.00 – 16.00, (01 II – 31 III) 10.00
– 17.00, (1 IV – 31 X) 10.00 – 18.00. Zwiedzanie, bufet,
pamiątki, nocleg, zbrojownia, punkt widokowy.
Opening hours (1 XI – 31 I) from 10:00 – 16:00, (01 II –
31 III) from 10:00 – 17:00, (1 IV – 31 X) from 10:00 – 18:00.
Sightseeing, buffet, souvenirs, accommodation, armory,
viewpoint.

Zamek Chojnik
58-570 Jelenia
Góra-Sobieszów
+48 75 755 63 94
+48 501 777 994
algier50@wp.pl
www.chojnik.pl
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Zamek Czocha
Sucha, 59-820 Leśna
+48 75 72 11 553
zamekczocha@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl
www.zamekczocha.com
www.facebook.com/
zamek.czocha

Pałac w Kamieńcu Ząbk.
ul. Zamkowa 9
57-230 Kamieniec Ząbk.
+48 74 637 01 67
pit@kamzab.pl
www.palacmarianny.com.pl
www.facebook.com/
PalacMarianny

Zamek czynny cały rok. Zwiedzanie z przewodnikiem:
weekendy i święta w godz.: 12.30, 13.30, 15.00 i 16.30.
Noclegi, restauracja, kawiarnia, basen, korty, rowery, konie,
SPA. Konferencje, wesela, uroczystości rodzinne.

Pałac Łomnica
ul. Karpnicka 3, Łomnica
58-508 Jelenia Góra
+48 75 71 304 60
fax +48 75 71 305 33
hotel@palac-lomnica.pl
www. palac-lomnica.pl

The Castle is open all year. Guided tours: weekends and
holidays at 12:30, 13:30, 15:00 and 16:30. Accommodation,
restaurant, coffee shop, swimming pool, tennis courts,
bicycles, horses, SPA, conferences, weddings, family
celebrations.

KROBIELOWICE
Pałac Krobielowice
Krobielowice 21- Pałac
55-080 Kąty Wrocławskie
+48 71 316 66 48
+48 71 316 61 14
info@palackrobielowice.com
www.palackrobielowice.com

Pałac jest czynny cały rok i udostępniony pod zwiedzanie.
W obiekcie znajduje się hotel i restauracja, a na przylegających
do niego terenach pole golfowe. Organizujemy konferencje,
imprezy okolicznościowe i plenerowe.

Sezon cały rok. Restauracja Pałacowa: pn. – niedz. 12.00
– 22.00. Restauracja „Stara Stajnia”: pn. – niedz. 11.00 –
20.00. Muzeum i sklepy: 10.00 – 19.00. Zwiedzanie, muzeum,
noclegi, kuchnia szkoleniowa, sklepy z lnem i lokalnym
rękodziełem, kiermasze, konferencje, imprezy firmowe,
uroczystości rodzinne.
Yearlong season. Palace restaurant: Mon. – Sun. 12.00 –
10 P.M; ‘Old Stable’ Restaurant: Mon. – Sun. 11.00 A.M. –
08.00 P.M. Museum and shops: 10.00 A.M. – 07.00 P.M.
Sightseeing museum, accommodation, training kitchen, shops
with linen and local craftworks, bazaars, conferences, corporate parties, family celebrations.

The palace is open all year and available for tourists.
We run a hotel, restaurant and a golf course nearby the palace.
We organize conferences, special and open-air events.

Zamek Książ
ul. Piastów Śląskich 1
58- 306 Wałbrzych
+48 74 66 43 834
+48 74 66 43 872
info@ksiaz.walbrzych.pl
zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl

Godziny otwarcia: 1 IV – 30 IX, pn. – pt. 10.00 – 18.00,
sob. – niedz. 10.00 – 19.00; 1 X – 31 III, pn. – pt. 10.00 –
16.00, sob. – niedz. 10.00 – 17.00. Zwiedzanie dzienne
i nocne, konferencje, noclegi, punkt widokowy, restauracje.
W pobliżu stadnina koni, palmiarnia, park.
Opening hours: 1.IV – 30.IX Mon. – Fri. 10.00 A.M. –
06.00 P.M.; Sat. – Sun. 10.00A.M – 7 P.M. 1.X – 31.III Mon. –
Fri. 10.00 A.M. – 04.00 P.M.; Sat. – Sun. 10.00 A.M. – 5 P.M.
Daily and nightly sightseeing, conferences, accommodation,
view point, restaurants, stud and palm house nearby.

Zamek Leśnica
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław
+ 48 349 32 81
+48 349 35 36
centrum@zamek.wroclaw.pl
www.zamek.wroclaw.pl

Sezon: cały rok. Czynne: pn. – niedz. 10.00 – 18.00.
Zwiedzanie, pamiątki, muzeum, park, Punkt Informacji
Turystycznej.

Czynne: pn. – pt. 8.00 – 20.00, sob. – niedz. 10.00 –
18.00. Imprezy plenerowe, wydarzenia artystyczne, warsztaty,
galeria sztuki, pamiątki, zwiedzanie.

Season: all year. Opening hours: Moday – Sunday from
10:00 – 18:00. Sightseeing, souvenirs, museum, park, tourism
information.

Opening hours: Monday – Friday: 8:00 – 20:00, Saturday
– Sunday: 10:00 – 18:00. Outdoor events, artistic events,
workshops, gallery of art, souvenirs, sightseeing.

Zamek Międzylesie
Plac Wolności 42
57-530 Międzylesie
+48 665 00 00 55
info@zamekmiedzylesie.pl
www.zamekmiedzylesie.pl

Sezon cały rok: restauracja: (1 V – 30 IX) codziennie:
12.00 – 20.00 i (1 X – 30 IV) pt. – niedz. 12.00 – 20.00,
noclegi, zwiedzanie dzienne i nocne, punkt widokowy, Escape
the Castle, Bulodrom, gra miejska QR, trasy piesze, rowerowe i
motocyklowe, stoki narciarskie, łucznictwo, konferencje, imprezy
firmowe, komunie, wesela, konie.
All year season: Restaurant(1 V – 30 IX) every day from
12:00 – 20:00 and (1 X – 30 IV) Friday – Sunday from 12:00
– 20:00, accommodation, daily and night sightseeing,
viewpoint, city game QR, walking trails, bicycle and motorbikes
routes, ski slopes, archery, conferences, corporate events, the
Holy Communion, weddings, horses.

Pałac Staniszów
Staniszów 100
58-500 Jelenia Góra
+48 75 755 84 45
fax +48 75 755 85 34
hotel@palacstaniszow.pl
www.palacstaniszow.pl

Sezon: 01.01 – 31.12. Czynne: codziennie 8.00 – 22.00.
Zwiedzanie, restauracja, bufet, pamiątki, nocleg, galeria, punkt
widokowy, park, spa.
Season: 1 I – 31 XII. Open every day from 8:00 – 22:00.
Sightseeing, restaurant, buffet, souvenirs, accommodation,
gallery, viewpoint, park and SPA.

Zamek Topacz
Ślęza, ul. Główna 12
55-040 Kobierzyce
+48 71 771 99 99
recepcja@topacz.pl
www.zamektopacz.pl

Zamek Topacz Resort & ART SPA czynny jest cały rok,
obejmuje: 64 pokoje i apartamenty, Restauracje w Zamku,
Restauracje Spichlerz, 5 gabinetów zabiegowych ART SPA,
basen, sauny, zewnętrzne jacuzii z kominkiem, 5 sal
konferencyjnych, korty tenisowe, strzelnica golfowa, park,
Muzeum Motoryzacji.
Castle Topacz Resort& ART SPA is open throughout all
year. It contains: 64 rooms and apartments, Castle Restaurant,
Spichlerz(Garner) Restaurant, 5 treatment rooms ART SPA,
swimming pool, saunas, outdoor jacuzzi with a fireplace, 5
conference room, tennis court, golf driving range, park,
Museum of Motor vehicles

OLEŚNICA
Zamek Książęcy w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
71 738 20 92
biuro@zamek-olesnica.pl
www.zamek-olesnica.pl

Zamek czynny cały rok. Zwiedzanie z przewodnikiem od
01 VI do 30 IX w soboty i niedziele o 11.00 i 14.00 oraz w każdy
inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu. Konferencje,
noclegi, możliwość wykupienia posiłków, wesela, uroczystości
rodzinne, wydarzenia artystyczne.
Castle open all year. Sightseeing with a guide: 01.VI –
30.IX on Saturdays and Sundays at 11.00 A.M. and 02.00 P.M.
and any other day after earlier agreement. Conferences, accommodation, possibility of buying meals out, wedding reception,
family celebrations, artistic events.

Zamek Wojnowice
ul. Zamkowa 2
55-330 Wojnowice
+48 71 341 71 97 wew. 20
rezerwacje@
zamekwojnowice.com.pl
www.zamekwojnowice.com.pl

Zamkowa restauracja jest czynna w soboty i niedziele od
12.00. Zwiedzanie Zamku bez dodatkowych opłat, park, przez
teren zamku przechodzi szlak św. Jakuba, usługi noclegowe dla
18 osób.
The restaurant in the castle is open on saturdays and
sundays from 12:00. The sightseeing is free of charge, in the
castle grounds there is a park, The St. James’s Trail cross the
area of the castle, accomodation for 18 people.

