
Pałac stoi w miejscu gotyckiej twierdzy z XIII w. 
Był on siedzibą jednej z najbardziej prestiżowych 
rodzin starej dynastii Auerspergów. Zwiedzających 
zachwycą nie tylko przytulne wnętrza pałacu, ale 
także okalający go ogród angielski.

Późnogotycki zamek został w dużym stopniu 
zniszczony na końcu wojny trzydziestoletniej. 
W  latach dwudziestych XX  wieku i po drugiej 
wojnie światowej przeprowadzono częściową re-
konstrukcję. Zamek oferuje niesamowity widok 
na grzbiety Karkonoszy, Gór Orlickich i Gór Żela-
znych.

Renesansowy pałac znajduje się w centrum mia-
sta Pardubice. Pod względem powierzchni i  wy-
glądu jest wyjątkowy na skalę europejską. Najbar-
dziej istotną przebudowę dokonał pod koniec XV 
i na początku XVI wieku ród Pernsztejnów.  

Warownię zbudował w 1250 r. Smil ze Žitavy. 
W 1610 r. zamek nawiedził pożar, a po zakończe-
niu wojny trzydziestoletniej został zburzony na po-
lecenie cesarza Ferdynanda III Habsburga. Ruiny 
wraz z niewielką wystawą przedstawiającą dzie-
je zamku są przypomnieniem dawnej rezydencji 
rodu Lichtenbergów. 

PAŁAC CHOLTICE
Nám. Svaté Trojice 5, 533 61 Choltice

Pierwsza pisemna wzmianka o Cholticach pocho-
dzi z 1285 r. Przypuszczalnie w drugiej połowie 
XVI  wieku pierwotną twierdzę przebudowano na 
stosunkowo duży obiekt zamkowy. Zwiedzający 
mogą podziwiać salę ogrodową (Salla terrena), 
kaplicę pw. św. Romediusza, barokową aptekę 
oraz park zamkowy.

Pałac cesarski ze stylowo urządzonymi pomieszc-
zeniami, w których niegdyś spędzali czas człon-
kowie rodu Habsburków, stoi nieopodal głównej 
stadniny. Wraz z kościołem składa się na serce 
zespołu Państwowej Stadniny Ogierów w Kladru-
bach nad Labem.  

PAŁAC KLADRUBY N. LABEM
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby n. L.

PAŁAC SLATIŇANY
Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany

ZAMEK LICHNICE
Podhradí, 538 43 Třemošnice

ZAMEK KUNĚTICKÁ HORA
Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště

PAŁAC PARDUBICE
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Zamek został zbudowany pod koniec XIII wieku 
przez Przemysła Ottokara II. Zwiedzający mają 
do wyboru kilka tras zwiedzania historycznych 
wnętrz. Warte uwagi są także przestrzenie 
zewnętrzne zespołu zamkowego: gotycki ogród, 
galerie widokowe na murach obronnych oraz 
punkt widokowy na wieży obronnej.

Zamek znajduje się w centrum miasta na miej-
scu pierwotnej warowni z XIII wieku. Po pożarze 
w 1840 r. został odnowiony w stylu klasycznym. 
Późnorenesansowe krużganki zaliczane są do naj-
cenniejszych zabytków Europy Centralnej. 

Zamek w stylu rokoko, zbudowany w latach 1774 
– 1777, często zwany jest Małym Schöbrunnem 
lub Czeskim Pałacem Wersalskim. Kompleks 
zamkowy obejmuje rozległe grunty, na których 
rozciągają się różnego rodzaju ogrody: francuski, 
angielski z Drogą Krzyżową, labirynt.

Renesansowy  pałac  zbudowali w  XVI wieku 
Pernsztejnowie  jako swoją siedzibę rodową. 
Kolejni właściciele w XVII i XVIII wieku pałac 
kilkakrotnie przebudowywali przy udziale wybitnych 
barokowych artystów. Unikatowy jest dobrze 
zachowany barokowy teatr zamkowy z 1797 r. 

PAŁAC NASAVRKY
Zámek 1, 538 25 Nasavrky

Warownię z X lub XI wieku przebudowano ok. 
1600 r. na renesansowy zamek. Warte obejrzenia 
są np. dekoracje w parterowym holu wejściowym 
z kolebkowym sklepieniem. Obecnie na parterze 
mieści się centrum informacji turystycznej i sala 
ceremonialna, a na pierwszym piętrze – Muzeum 
Celtyckie.

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1318 
r. W drugiej połowie XVI w. utworzono tu szkołę 
Braci Czeskich, później zamek stał się własnością 
Kolegium Jezuickiego, następnie był pod zarzą-
dem Funduszu Kościelnego, a w 1826 r. zakupił go 
ród Thurn-Taxis. Obecnie jest własnością miasta 
Luže.

ZAMEK KOŠUMBERK
Košumberk 1, 538 54 Luže

ZAMEK SVOJANOV 

Svojanov, 569 73 Svojanov 1

PAŁAC LITOMYŠL
Jiráskova 93, 570 01  Litomyšl

PAŁAC MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
Zámecké nám. 1, 571 01 Moravská Třebová

PAŁAC NOVÉ HRADY
Zámek 1, 539 45 Nové Hrady

Pałac w stylu klasycznym jest dziś siedzibą Mu-
zeum Orlickiego i podstawowej szkoły artystycz-
nej. Możesz tu zwiedzić pseudogotycką kaplicę 
pałacową z witrażowymi oknami lub obejrzeć in-
teresujące wystawy historyczne i archeologiczne. 
Warto obejrzeć także wystawę, której tematem 
jest cegła i produkcja ceglarska.

Barokowy zamek z przebudowami w stylu klasycz-
nym zaprasza do świata lalek, lalkarstwa i teatrzy-
ku domowego. Można także zwiedzić kaplicę, 
Salę Łowiecką i dziesięciohektarowy park. Galeria 
oferuje wystawy czasowe, a w okresie zimowym – 
tradycyjną wystawę szopek.

Budynek pałacu był pierwotnie klasztorem. Dziś 
jest siedzibą muzeum miejskiego, w którym po-
znasz wiele ciekawostek z historii Lanškrouna.  
W muzeum można obejrzeć salę cesarską, kolek-
cję szkła, monet i medali, a także rzeźby lokalnych 
artystów. Warta uwagi jest również duża kolekcja 
różnego rodzaju szopek. 

Nowy pałac zbudowano dopiero w XIX wieku, 
a właśnie do tej epoki przeniesie Cię wystawa pt. 
„Życie w biedermeierze”. Ponad to znajduje się tu 
Galeria Kinský, kawiarnia i restauracja „Toniova 
zámecká kavárna a restaurace” i park angielski, 
który idealnie nadaje się do spacerów. Pałac sta-
nowi kulturalne centrum regionu.

PAŁAC ČASTOLOVICE
Masarykova 1, 517 50 Častolovice

Renesansowy zamek oferuje przytulne wnętrza 
z wystawą zamkową i galerię, można też posie-
dzieć na dziedzińcu lub w zamkowej kawiarni. 
W przyległym parku z aleją lipową, stawem, Alta-
ną Gloriet i ogrodem różanym znajduje się także 
zwierzyniec z białymi danielami i mini zoo.

Pierwotnie siedziba myśliwska z końca XVI wie-
ku dzisiaj zachwyca dobrze zachowanymi rene-
sansowymi sgraffitami i malowidłami sufitowymi 
z ukrytymi zagadkami. Częścią zespołu jest naj-
większe prywatne muzeum przyrodnicze w Cze-
chach, Podwórko Babci i rozległy park angielski.

PAŁAC DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Zámek 1, 517 42 Doudleby nad Orlicí

PAŁAC CHOCEŇ
Pernerova 1, 565 01 Choceň

NOWY PAŁAC KOSTELEC N. ORLICÍ
Komenského 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí

PAŁAC KVASINY
Kvasiny 1, 517 02 Kvasiny

PAŁAC LANŠKROUN
nám. A. Jiráska 1 – zámek, 563 01 Lanškroun

Pierwotnie gotycki zamek z XIV wieku przekształ-
cono na renesansowy pałac z barokowymi prze-
budowami. Można tu zwiedzić urocze wnętrza 
i obejrzeć salę etnograficzną, pinakotekę oraz 
jedną z najważniejszych kolekcji historycznej bro-
ni i zbroi. Pod zamkiem znajduje się rozległy park 
angielski.

Zapraszamy do siedziby rycerza-rozbójnika Miko-
łaja, który podobno w zamku ukrył skarb. W poszu-
kiwaniu skarbu w XVIII wieku niemal cały zamek 
zburzono. Dziś znajduje się tu wystawa przedsta-
wiającą dzieje zamku, kaplica i ostatni przystanek 
drogi krzyżowej. Wzdłuż drogi krzyżowej prowadzi 
wygodna ścieżka w górę do zamku.

Barokowy pałac oferuje nie tylko tradycyjne zwie-
dzanie wnętrz, ale także zwiedzanie z  przewod-
nikami w strojach epoki, tajemniczy Straszydłów 
(Bubákov) w piwnicach, a dla najmłodszych – ma-
giczne Bajkowo (Pohádkov). Możesz sobie osło-
dzić dzień w  cukierni na  dziedzińcu lub spędzić 
noc w pałacowym hotelu.

W renesansowej twierdzy można zgłębić histo-
ryczne wnętrza wraz z gotyckimi podziemiami.  
Na górnych kondygnacjach kryje się warsztat dru-
karski, kolekcja szkła i znalezisk archeologicznych 
oraz  Magiczny las z wypchanymi zwierzętami 
z czeskiej przyrody. Częścią zespołu jest także ho-
tel i restauracja, z których otwiera się przepiękny 
widok na okolice.

PAŁAC LETOHRAD
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad

Barokowy zamek oferuje krótką trasę zwiedzania 
na której możesz podziwiać dzieła Anfonsa Mu-
chy i posłuchać pozytywki. Można także obejrzeć 
Izbę Járy Cimrmana, muzeum miejskie, które ma 
w swoich zbiorach sanie cesarza Napoleona, albo 
piękny park z kangurami i grotą grozy.

W czasach rządów Jerzego z Podiebradów w XV 
wieku była to jedna z najważniejszych twierdzy, 
nazywano ją „drugim Karlsztejnem”. Obecnie moż-
na tu zwiedzić pozostałości zamku, znaleziska ar-
cheologiczne i ryciny lub obejrzeć rzeźby Josefa 
Šafra. Z wieży widokowej rozciąga się widok na 
meandry Dzikiej Orlicy.

ZAMEK LITICE
Litice nad Orlicí, 564 01 Žamberk

PAŁAC OPOČNO
Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno

TWIERDZA ORLICE
Orlice 1, 561 51 Letohrad

ZAMEK POTŠTEJN
517 43 Potštejn

PAŁAC POTŠTEJN
Jarníkova 1, 517 43 Potštejn

Zamek oferuje zwiedzanie dzienne i nocne, wejście 
na wieżę widokową i do sali tortur. W obiekcie moż-
na kupić pamiątki, przenocować w hotelu i zjeść 
smacznie w Karczmie Rycerskiej. Zamek stoi na 
terenie Rezerwatu Przyrody Góra Choina. W okoli-
cy znajdziemy Jezioro Bystrzyckie i Zaporę Luba-
chowską.

Zamek wybudowany w I poł. XVI wieku. Po znisz-
czeniach z czasów wojny trzydziestoletniej utrzy-
mywany jako trwała ruina. W wieży bramnej działa 
escape room „Komnata tajemnic”, czynny w godzi-
nach otwarcia zamku. 

Kompleks oferuje zwiedzanie zamku (dzienne 
i nocne), punktu widokowego, podziemi oraz 
ogrodów. W zamku działają hotel oraz restauracja 
z kuchnią regionalną. Niedaleko znajdują się stad-
nina koni oraz palmiarnia. Zamek stoi na terenie 
parku krajobrazowego, dzięki czemu jest idealnym 
miejscem na rodzinne spacery.

Na turystów czekają zwiedzanie z przewodnikiem, 
multimedialne sale tortur oraz licznie organizo-
wane wydarzenia oraz imprezy rekonstrukcyjne. 
Obiekt dysponuje sklepem z pamiątkami, bazą noc-
legową, a zamkowa restauracja serwuje regionalne 
potrawy. Z wieży zamkowej podziwiać można Je-
zioro Leśniańskie. 

PAŁAC RYCHNOV N. KNĚŽNOU
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

We wnętrzach pałacu zbudowanego w XVII  wie-
ku można podziwiać pierwotne wyposażenie, 
wachlarze z kolekcji Kolowrotów, szkło, obrazy 
słynnych artystów i broń. Można tu też posiedzieć 
w pałacowej kawiarni. Częścią zespołu jest tak-
że kościół pw. Najświętszej Trójcy i  dzwonnica 
z dzwonem Krzysztof.

Na zamku prezentowane są wystawy stałe i cza-
sowe, to także miejsce organizacji imprez rekon-
strukcyjnych. Do zwiedzania udostępniono także 
punkt widokowy na wieży. W okresie (1 V – 15 X) 
turyści mogą skorzystać ze sklepu z pamiątkami 
oraz kawiarni. Wejście na zamek od parkingu przy 
ul. Bolka. 

ZAMEK BOLKÓW
ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków 

ZAMEK GRODNO
Wzgórze Zamkowe, 58-321 Zagórze Śląskie

ZAMEK CZOCHA
Sucha, 59-820 Leśna

ZAMEK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Krzywa, 57-200 Ząbkowice Śląskie

ZAMEK KSIĄŻ
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Turyści na zamku mogą skorzystać ze zwiedzania 
z przewodnikiem, bufetu, sklepu z pamiątkami oraz 
oferty noclegowej. Najważniejsze atrakcje zamku 
to zbrojownia i punkt widokowy. Na terenie obiektu 
odbywają się cykliczne imprezy o zasięgu regional-
nym i międzynarodowym. 

Cały majątek składa się z dwóch pałaców, przyle-
głego parku i tętniącego życiem folwarku. Obiekt 
oferuje noclegi w hotelu, zwiedzanie muzeum, 
bogato wyposażone sklepy z lnem i lokalnym rę-
kodziełem oraz restauracje z kuchnią regionalną. 
W obiekcie organizowane są cykliczne kiermasze 
tematyczne. 

Wielobudynkowy intensywnie remontowany kom-
pleks, którego początki sięgają średniowiecza.  
W XVI- wiecznym Domu Bramnym czynna jest luk-
susowa kawiarnia, do zwiedzania udostępniona 
została Kaplica św. Jana Nepomucena z baroko-
wymi freskami z 1738 roku.

Zamek oferuje noclegi, zwiedzanie dzienne i noc-
ne oraz punkt widokowy. Na terenie obiektu działa 
restauracja z lokalną kuchnią. W pobliżu istnieje 
bogato rozwinięta sieć tras pieszych, rowerowych 
i motocyklowych. Obiekt przystosowany jest do 
organizacji konferencji, imprez firmowych, komunii 
oraz wesel. 

ZAMEK KLICZKÓW
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

Położony w sercu Borów Dolnośląskich zamek ofe-
ruje zwiedzanie i noclegi. Na terenie obiektu znajdu-
ją się restauracja z regionalną kuchnią, kawiarnia, 
basen, korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów oraz 
centrum SPA. Na turystów czeka sklep z pamiątka-
mi i produktami regionalnymi. Pobliski Folwark Ksią-
żęcy ma bogatą ofertę dla fanów jazdy konnej. 

Zespół pałacowo-parkowy oferuje zwiedzanie 
z przewodnikiem, imprezy kulturalne i wydarzenia 
muzyczne. Na terenie pałacu znajdują się kawiar-
nia, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia rowerów 
oraz Informacja Turystyczna. Tuż obok pałacu stoi 
Czerwony Kościółek. 

PAŁAC KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Zamkowa 9, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

ZAMEK GRODZIEC 
Grodziec 111, 59-516 Zagrodno

ZAMEK MIĘDZYLESIE
Plac Wolności 42, 57-530 Międzylesie

PAŁAC ŁOMNICA 
ul. Karpnicka 3, Łomnica, 58-508 Jelenia Góra

ZAMEK SARNY
Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna

@szlakzamkow

Szlak Zamków i Pałaców

szlakzamkow



Pakoszów to późnobarokowa posiadłość usytu-
owana w zacisznej okolicy pomiędzy Piechowica-
mi a Jelenią Górą. W zabytkowym wnętrzu, które 
można zwiedzać z przewodnikiem, działają hotel 
i restauracja. Historyczny obiekt był w przeszłości 
wykorzystywany jako bielarnia lnu.

Zamek wznosi się nad okolicą już od około 850 lat, 
co czyni go najstarszym murowanym zamkiem na 
Śląsku. Zamek udostępniony jest do zwiedzania. 
Na turystów czeka baszta, z której rozpościera się 
piękny widok na Góry i Pogórze Izerskie, Kaczawskie 
oraz Karkonosze.

To nowoczesne centrum konferencyjne osadzone 
w murach romantycznej rezydencji dworskiej. Za-
mieszkały nieprzerwanie od ponad 400 lat, w swojej 
ofercie ma noclegi w pałacowych wnętrzach oraz 
zwiedzanie obiektu z przewodnikiem.  

ZAMEK CHOJNIK
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów

Kamienny zamek na szczycie trudno dostępnej, 
skalistej góry Chojnik w Karkonoszach. Warownia 
znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Udostępniony do zwiedzania, jest miej-
scem organizacji wydarzeń rekonstrukcyjnych. Na 
zamku działa schronisko oferujące usługi noclego-
we, sklep z pamiątkami oraz bufet.

Pałac zbudowany w stylu eklektycznym, stoi we 
wsi Kamieniec w Kotlinie Kłodzkiej. W wybrane dni 
obiekt jest udostępniany do zwiedzenia. Obecnie we 
wnętrzach pałacu mieszczą się hotel i restauracja. 
Na terenach przypałacowych znajdziemy piękny 
ogród krajobrazowy, herbaciarnię i zabudowania 
folwarczne.

PAŁAC KAMIENIEC
Kamieniec 47, 57-300 Kłodzko

PAŁAC PAKOSZÓW
ul. Zamkowa 3 58-573 Piechowice

PAŁAC WOJANÓW
Wojanów 8, 58-508 Jelenia Góra

ZAMEK WLEŃ 
Wleń (Lenno), 59-610 Wleń

Wesprzyj piękne zabytki
i weź udział w konkursie 

z atrakcyjnymi nagrodami!

Do wygrania wejściówki 
i pobyty weekendowe.

www.castlesandpalaces.eu/pl/zrob-zdj-cie-i-wygraj

ZRÓB ZDJĘCIE I WYGRAJ!

Zwiedzanie Imprezy Restauracja Kawiarnia Bufet Hotel Wieża widokowaOFERTA:

Březová nad Svitavou Moravské náměstí 65 tel.: +420 461 521 331

Bystré                                         nám. na Podkově 68 tel.: +420 775 721 241

Heřmanův Městec nám. Míru 288 tel.: +420 778 888 772

Hlinsko                                                      Čelakovského 561 Betlém tel.: +420 731 697 418

Holice                                           Holubova 768 tel.: +420 466 920 476

Chrast Náměstí 174 tel.: +420 469 667 211

Chrudim                                                Resselovo nám. 1/1 tel.: +420 773 993 333

Jevíčko                                                                         Palackého náměstí 1 tel.: +420 464 620 539

Lázně Bohdaneč Pernštýnská 117 tel.: +420 774 444 234

Litomyšl                           Smetanovo náměstí 72 tel.: +420 461 612 161

Luže                                                             Nám. Plk. Josefa Koukala 1 tel.: +420 463 034 720

Moravská Třebová                                  nám.T.G.Masaryka 33 tel.: +420 461 313 502

Nasavrky                                                      Náměstí 1 tel.: +420 469 677 555

Pardubice nám. Republiky 1 tel.: +420 775 068 390

Polička                                                         Palackého nám. 160 tel.: +420 461 724 326

Poříčí u Litomyšle                                Poříčí 13 tel.: +420 731 183 315

Proseč                       Borská 125 tel.: +420 604 343 536

Přelouč Masarykovo náměstí 26 tel.: +420 466 672 259

Ráby Ráby 38 tel.: +420 602 413 134

Seč                                             Chrudimská 94 tel.: +420 469 676 900

Skuteč Rybičkova 364 tel.: +420 731 55 7463

Slatiňany                                                                 T. G. Masaryka 36 tel.: +420 469 660 239

Svitavy                                nám. Míru 48 tel.: +420 724 365 447

Svojanov                                    Svojanov 25 tel.: +420 605 471 759

Třemošnice                                                          1. máje 56 tel.: +420 469 611 135

Vysoké Mýto                                                        nám. Přemysla Otakara II. 96 tel.: +420 465 466 112

Zdechovice                                         Zdechovice 96 tel.: +420 466 936 101

Česká Třebová                                                       Staré náměstí 78 tel.: +420 465 500 211

Deštné v Orl. horách Pod sjezdovkami 164 tel.: +420 492 601 601

Dobruška nám. F. L. Věka 32 tel.: +420 494 629 581

Choceň                               Tyršovo náměstí 301 tel.: +420 465 461 949

Jablonné nad Orlicí                                                    nám. 5. května 30 tel.: +420 465 641 371

Kostelec nad Olricí Palackého náměstí 29 tel.: +420 494 337 261

Lanškroun                                                                    B. Němcové 124 tel.: +420 603 182 523

Letohrad                                                       Václavské nám. 77 tel.: +420 465 622 092

Olešnice v Orl. horách Olešnice  v Orl. horách 8 tel.: +420 492 601 920

Opočno Kupkovo náměstí 247 tel.: +420 494 668 111

Orlické Záhoří Orlické Záhoří 34 tel.: +420 494 542 033

Pastviny Pastviny 32 tel.: +420 465 637 496

Potštejn Jarníkova 95 tel.: +420 603 299 532

Rokytnice v Orl. horách nám. T. G. Masaryka 68 tel.: +420 491 616 995

Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 68 tel.: +420 494 539 027

Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 tel.: +420 494 598 248

Ústí nad Orlicí                                Sychrova 16 tel.: +420 465 514 111

Žamberk                               Kostelní 446 tel.: +420 465 612 946

Žampach Žampach 1 tel.: +420 604 846 410

Bielawa                                                       ul. Wolności 128 b tel.: +48 74 833 95 10

Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek 2/1 tel.: +48 74 811 37 31

Głogów Koszarowa 1 tel.: +48 76 726 55 51

Gryfów Śląski                               Rynek 33 tel.: +48 75 781 29 44

Jawor                                                    Rynek 3 tel.: +48 76 870 33 71

Jelenia Góra pl. Ratuszowy 5/7 tel.: +48 60 150 78 85

Lądek Zdrój                                                                pl. Staromłyński 5 tel.: +48 74 814 62 45

Lwówek Śląski                                                      plac Wolności tel.: +48 75 647 79 12

Szklarska Poręba ul. Jedności Narodowej 1a tel.: +48 75 754 77 40

Polanica Zdrój Parkowa 15 tel.: +48 74 868 06 44

Walim ul. 3-go maja 26 tel.: +48 74 845 73 00

Wałbrzych Rynek 9 tel.: +48 74 666 60 68

Wrocław - Dworzec Główny PKP Piłsudskiego 105 tel.: +48 51 950 93 37

Wrocław - Biuro DOT ul. Świdnicka 44 tel.: +48 71 793 97 22

Wrocław - Port Lotniczy Graniczna 190 tel.: +48 51 950 93 36

Wrocław Świętego Antoniego 8 tel.: +48 71 346 15 34

Wrocław Rynek 14 tel.: +48 71 343 31 11

Zgorzelec                               ul. Daszyńskiego 12 tel.: +48 60 325 00 93

Złotoryja                               Basztowa 15 tel.: +48 76 878 18 73

Centra informacyjne

Zamki na Orlicy

Pod koniec 2020 r. zostaną otwarte centra informacji turystycznej 
w miejscowościach Neratov i Nový Hrádek.


