
O L E Ś N I C A

Knížecí zámek v Olešnici
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
71 738 20 92
biuro@zamek-olesnica.pl
www.zamek-olesnica.pl

Pro návštěvníky je otevřený celý rok. Aktuální ceny vstupenek, termíny a návštěvní 
dobu najdete na naších webových stránkách. Konference, ubytování, možnost 
dokoupení stravování, svatební hostiny, rodinné oslavy, kulturní akce.

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

Zámek Topacz Resort & ART SPA je otevřený celý rok, a v nabídce má 64 pokojů 
a apartmánů, Zámeckou restauraci, Restauraci "Spichlerz" (Špejchar) a 5 salonů 
procedur ART SPA, bazén, sauny, venkovní vířivku s krbem, 5 konferenčních sálů, 
tenisové kurty, golfové odpaliště, park, Muzeum Dopravy.

Knížecí hrad – Ząbkowice Śląskie
ul. Krzywa
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 8 152 043
krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl  
www.zabkowiceslaskie.pl
www.krzywawieza.eu

Otevírací doba: 15. duben – 30. září, denně 9.00 – 19.00; 1. říjen – 14. duben, denně 
9.00 – 17.00. Prohlídky s průvodcem v celou hodinu. Hrad postavený v letech 1504 – 
1532 behem vlády ceského knížete Karla I z Poděbradu. Od třicetileté války (1646) je 
jako trvalá ruina. V roce 2012 byly zahájeny revitalizační práce, které mají zpřistupnit 
hrad pro cestovní ruch a kulturní aktivity.

Zámek knížat Glogovských 
a Historické a Archeologické 
Muzeum v Glogově, ul. Brama 
Brzostowska 1, 67-200 Głogów
+48 76 833 30 38 
muzeum@muzeum.glogow.pl  
www.muzeum.glogow.pl 

Návštěvní doba: prostory výstav: středa – neděle 10.00 – 17.00 hod., Kanceláře Muzea 
po. – pá.  8.00 – 16.00 hod. Vstupné: normální vstupenka: 6 PLN, zlevněné vstupné 2.50 
PLN. Normální vstupenka na zvolenou časovou výstavu: 2 PLN. Nedělní rodinná 
vstupenka do muzea: 14 PLN. V sobotu vstup zdarma. Zámecká věž je přístupná pro 
návštěvníky v období: 1 IV – 31 X. Poblíž se nachází: Marina, kolegiátní chrám, 
historická soukenná tržnice, kasárna, radnice. 

www.szlakzamkowipalacow.eu

www.facebook.com/Europejski.Szlak.Zamkow.i.Palacow
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Muzeum a Hrad v Bolkově
ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków
+48 75 741 32 97
kustosz@zamek-bolkow.info.pl
www.zamek-bolkow.info.pl

Otevřeno celý rok. Návštěvní doba: pondělí: 9.00 – 15.30 hod., (výstavy zavřené), úterý – 
pátek: (1 V – 30 IX) 9.00 – 16.30 hod., (1 X – 30 IV) 9.00 – 15.30 hod., sobota 
a neděle: (1 V – 30 IX) 9.00 – 17.30 hod., (IV, X) 9.00 – 16.30 hod., (1 XI – 31 III) 9.00 – 15.30 
hod. Prohlídky, suvenýry, muzeum, vyhlídková věž, kavárna (1 V – 15 X). Vchod do budovy 
z parkoviště které se nachází v ulici Bolka 12. 

Hrad Chojnik
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
+48 75 755 63 94 (pevná)
+48 501 777 994 (mobil)
algier50@wp.pl, www.chojnik.pl

Návštěvnická sezona trvá celý rok, kromě (24 – 25 XII, 1 I, 5 IV). Návštěvní doba: (I – III, XI 
– XII) 10.00 – 16.00 hod. (po. do 15.30 hod.), (IV – VI, IX – X) 10.00 – 17.00 hod., (po. do 
16.30 hod.), (VII – VIII) 10.00 – 18.00 hod. (po. do 17.30 hod.). Prohlídky, vyhlídková věž, 
suvenýry, výstava historických památek, rychlé občerstvení.

Hrad Czocha
Sucha, 59-820 Leśna
+48 75 72 11 553
zamekczocha@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl
www.zamekczocha.com
www.facebook.com/zamek.czocha

Návštěvnická sezona trvá celý rok. Návštěvní doba: (IV – VI, IX – X) 10.00 – 18.00 hod., (VII 
– VIII) 10.00 – 20.00 hod. a (XI – III) 9.00 – 17.00 hod.; komentované prohlídky 
s průvodcem, prohlídka multimediálních sálů mučíren; v areálu restaurace, obchod se 
suvenýry, možnost ubytování, rozhledna – vyhlídková věž, pořádání konferencí, 
svatebních hostin atpod. 

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

Návštěvnická sezona a návštěvní doba: (1 V – 30 IX) po. – pá. 9.00 – 18.00 hod., sob. – ne. 
9.00 – 19.00 hod., (1 X – 30 IV) po. – pá. 9.00 – 17.00 hod., sob. – ne. 9.00 – 18.00 hod. 
Denní a noční prohlídky, suvenýry, vyhlídková věž, mučírna, Rytířská Krčma. Poblíž se 
nachází ubytovací zařízeni, Přírodní Rezervace Hora Choina, Bystřické jezero, Lubachovská 
Přehrada (Slezská přehrada). Cesta do zámku z parkoviště cca 10 - 15 minut pěšky. 

Hrad Grodziec
Grodziec 111, 59-516 Zagrodno
+48 76 751 50 35, +48 504 051 022
+48 509 131 754
zamek@grodziec.net
www.grodziec.net

Návštěvní doba: (XI – 31 I) 10.00 – 16.00 hod., (01 II – 31 III) 10.00 – 17.00 hod., (1 IV – 31 X) 
10.00 – 18.00 hod. Prohlídky, rychlé občerstvení, suvenýry, ubytování, zámecká zbrojnice, 
vyhlídková věž.

Zámek v Kamenci Zoubkovickém
ul. Zamkowa 9
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
+48 74 637 01 67
pit@kamienieczabkowicki.eu
www.palacmarianny.com.pl
www.facebook.com/PalacMarianny

Sezóna trvá celý rok, kromě 01.01, 01.04, 01.11, 25.12. Návštěvní doba: po. – ne.: 10.00 – 
18.00 hod. Prohlídky zahradního a zámeckého areálu, kavárna, suvenýry, Turistická 
Informace, výstavy v "Červeném Kostelíku". 

Zámek Kliczkov
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica
+48 757 34 07 00
zamek@kliczkow.com.pl
www.kliczkow.com.pl

Zámek Kliczkov je otevřený celý rok a nabízí ubytovací služby a pořádání konferencí. 
Současná ubytovací kapacita je 89 pokojů, včetně hotelových pokojů, zámeckých 
komnat, hotelových a zámeckých apartmánů. V areálu zámku nachází se restaurace 
"Boletus", Zámecká kavárna, Zámecké SPA, Wellness-zóna (bazén, sauna, posilovna), 
tenisové kurty, sportovní volejbalové hřiště, půjčovna kol, dětský koutek, dětské hřiště 
v Zámeckém Parku, Knížecí Stáje. Zámek je také perfektním místem pro organizaci 
konferenci – nabízí 7 konferenčních a reprezentačních sálů, ve kterých je také možné 
pořádaní společenských akci a bálů. Prohlídky Zámku Kliczkov s průvodcem: pondělí – 
pátek v 11.00 a 17.00 hod. Sobota a neděle ve 12.30, 13.30, 15.00 a 16.30 hod. Konference, 
semináře, �remní akce, svatební hostiny, rodinné oslavy.

KROB IELOWICE

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

Zámek je otevřený celý rok a přístupný veřejnosti. V areálu se nachází hotel, restaurace, 
reprezentační sály a také sauna, kulečník a Escape Room. V bezprostřední blízkostí zámku 
je také golfové hřiště a golfové odpaliště. Pořádáme konference a různé společenské 
akce včetně akci pod šerým nebem. Areál se nachází na území Chráněné Krajinné Oblasti 
údolí Bystřice. 

Zámek Książ (Kšjonž)
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

Návštěvní doba pokladen zámku a zimní zahrady: Hlavní sezóna 1. dubna – 31 října: 
po. – pá. 9.00 – 17.00 hod., sob. – ne.: 9.00 - 18.00 hod.; Zimní sezóna: 1. listopad – 31. 
března, po. – pá. 10.00 - 15.00 hod., sob. – ne.: 1.00 – 16.00 hod. (Prohlídky jsou možné 
do 1 hodiny od uzavřeni pokladen.) Denní a noční prohlídky, konference, ubytování, 
vyhlídková věž, restaurace. Poblíž se nachází park a hřebčín. 

LEŚNICA – WROCŁAW

Zámek v Lešnici
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław
+ 48 349 32 81, +48 349 35 36
sekretariat@zamek.wroclaw.pl
www.zamek.wroclaw.pl

Návštěvní doba: po.- pá.: 10.00 – 20.00 hod., sob.-ne.: 10.00 – 18.00 hod. Akce pod 
šerým nebem, kulturní akce, workshopy, galerie umění, suvenýry, skupinové 
prohlídky (telefonická rezervace termínů).

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

Návštěvnická sezona trvá celý rok. Otevírací doba restaurace: denně (1 V – 30 IX) 12.00 
– 20.00 hod., a (1 X – 30 IV) pá. – ne. 12.00 – 20.00 hod., ubytování, denní a noční 
prohlídky, vyhlídková věž, Escape the castle, Bulodrom, QR městská hra, pěší a 
cyklistické stezky, trasy pro motocykly, sjezdovky, lukostřelba, konference, �remní 
akce, společenské akce, rodinné oslavy.

Zámek v Lomnici
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

Návštěvnická sezona trvá celý rok. Zámecká restaurace – otevírací doba: po. – ne. 
12.00 – 20.00 hod. Restaurace "Stará stáj" – po. – ne. 11.00 – 20.00 hod. Muzeum 
a obchody: 10.00 – 19.00 hod. Prohlídky, muzeum, ubytováni, tréninková kuchyně, 
obchod se lnem a regionálními řemeslnými výrobky, jarmarky, konference, �remní 
akce, společenské akce, rodinné oslavy.


