
Замок пропонує денні та нічні екскурсії, 
доступ до оглядової вежі та камери тортур. 
У закладі можна придбати сувеніри, 
переночувати в готелі та смачно поїсти 
у Лицарській корчмі. Замок розташований 
на території природного заповідника Гора 
Хоіна (Góra Choina). Поблизу розташоване 
Бистрицьке озеро та Любаховска гребля. 

Замок Гродно 
(Zamek Grodno)
Wzgórze Zamkowe
58–321 Zagórze Śląskie
www.zamekgrodno.pl

У замку представлені постійні та тимчасові 
виставки, це також місце для проведення 
заходів з історичної реконструкції. Також 
відкрита для відвідування оглядова точка 
на вежі. У період з 1 травня по 15 жовтня ту- 
ристи можуть відвідати сувенірну крамницю 
і кафе. Вхід до замку зі стоянки на вул. Болька.

Музей замок в Болькові 
(Muzeum Zamek w Bolkowie)
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków
www.zamek-bolkow.info.pl

Туристи можуть відвідати екскурсії з гідом, 
мультимедійні катівні та численні події 
і заходи з історичної реконструкції. У закладі 
діє сувенірна крамниця, є можливість про- 
живання, а в замковому ресторані подають 
страви регіональної кухні. З вежі замку 
можна помилуватися Леснянським озером. 

Замок Чоха (Zamek Czocha)
Sucha, 59-820 Leśna
www.zamekczocha.com

Графік роботи: виставкові зали: середа-неділя 
10:00-17:00 год., офіси Музею: понеділок-п'ятниця 
08:00-16:00 год. Цінник: звичайний квиток: 10 PLN, 
пільговий квиток: 5 PLN, квиток на вибрану 
тимчасову виставку: 4 PLN, недільний сімейний 
квиток: 24 PLN, гід: 20 PLN. По п'ятницях вхід 
вільний. Замкова вежа працює з 1 квітня по 31 
жовтня. Інші визначні місця: реліквії фортеці 
Глогув, Маріна, колегіата, суконні ряди, ратуша, 
бульвар Надоджаньскі.

Замок Глогівських князів 
(Zamek Książąt Głogowskich)
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów,
www.muzeum.glogow.pl            

Туристи в замку можуть скористатися екс- 
курсіями з гідом, фуршетом, сувенірними 
крамницями та пропозицією проживання. 
Найважливішими визначними пам'ятками 
замку є збройова палата та оглядовий май- 
данчик. На території закладу регулярно про- 
водяться регіональні та міжнародні заходи.

Замок Гродзец 
(Zamek Grodziec)
Grodziec 111
59-516 Zagrodno
www.grodziec.net

Палацово-парковий комплекс пропонує екс- 
курсії з гідом, культурні та музичні заходи. 
У межах комплексу (у Червонім костелі) 
є каса, сувенірна крамниця, пункт прокату 
велосипедів та туристична інформація.

Палац в Кам’янці-Зомбко-
віцькому (Pałac w Kamieńcu 
Ząbkowickim)
ul. Zamkowa 9, 57-230 Kamieniec 
Ząbkowicki, www.palacmarianny.com.pl

KROB IELOWICE

Палац працює цілий рік і відкритий для від- 
відувачів. До складу закладу входять готель, 
ресторан, бальні зали, палацова пасіка та 
палярня кави Vaile Coffee. Палац організовує 
конференції, тренінги, спеціальні та відкриті 
заходи. Об’єкт розташований у ландшафтному 
парку долини Бистшици, на відстані 20 км 
від м. Вроцлав і 5 км від автомагістралі А4.

Палац Кробеловіце 
(Pałac Krobielowice)
Krobielowice 21-Pałac
55-080 Kąty Wrocławskie
www.palackrobielowice.com

Замок Ксьонж, витоки якого сягають XIII сто- 
ліття, мальовничо розташований у ландшаф- 
тному парку Ксьонж, пропонує: відвідати 
інтер’єри замку (удень і вночі), тераси та 
склепіння часів Другої світової війни. Поруч 
є кінна ферма і пальмова оранжерея, а також 
романтичні руїни – Старий Ксьонж. На тери- 
торії комплексу працює готель та ресторан.

Замок Ксьонж 
(Zamek Książ)
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl

LEŚNICA – WROCŁAW

Замок Лесьніца 
(Zamek Leśnica)
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław
www.zamek.wroclaw.pl

Палац Ломніца 
(Pałac Łomnica)
ul. Karpnicka 3, Łomnica
58-508 Jelenia Góra
www. palac-lomnica.pl

Замок Сарни (Zamek Sarny)
Ścinawka Górna 40e
57-410 Ścinawka Górna
www.zameksarny.pl

Z A M E K  S A R N Y

Замок Сарни – цe відреставрований комплекс 
будівель, який датується середньовіччям. 
Щодня з 11:00 год. до 20:00 год. працює чу- 
дова кав’ярня в Брамному будинку, який 
датується XVI століттям. Також можна від- 
відати Каплицю св. Яна Непомука з баро- 
ковими фресками 1738 р. У фільварку є 16 
висококласних готельних номерів.

Станьте переможцем Європейського 
маршруту замків і палаців 

Зберіть штампи з 18 об'єктів, що належать до
стежки, і ви отримаєте «Сертифікат підкорювача

Європейського маршруту замків і палаців».
Деталі на www.szlakzamkowipalacow.eu
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szlakzamkowipalacow.eu

Місце для штампу

Місце для штампу

Місце для штампу

Місце для штампу

Місце для штампу

Місце для штампу

Слідкуйте за нами у Facebook та Instagram:
/szlakzamkow

www.castlesandpalaces.eu

Європейський маршрут замків і палаців

Нижня Сілезія

Замок з навколишніми зеленими насадженнями 
є місцем проведення заходів на свіжому повітрі, 
культурних заходів, майстер-класів та мистець- 
ких заходів. Заклад працює протягом усього року. 
Всередині міститься художня галерея, на тери- 
торії також можна придбати сувеніри. Замок 
оточує мальовничий Лесницький парк, а на його 
території є ставок, дитячий майданчик та тре- 
нажерний майданчик на відкритому повітрі.

Весь комплекс складається з двох палаців, 
прилеглого парку та фільварку, в якому 
вирує життя. Заклад пропонує проживання 
в готелях, екскурсії в музей, магазини 
з великим вибором білизни та місцевими 
ремеслами, а також ресторан регіональної 
кухні. На території закладу організовуються 
періодичні тематичні ярмарки.

Мендзилеський замок 
(Zamek Międzylesie)
Plac Wolności 42
57-530 Międzylesie
www.zamekmiedzylesie.pl

Замок пропонує проживання, денні та нічні 
екскурсії та оглядовий майданчик. На те- 
риторії закладу працює ресторан місцевої 
кухні. Поруч є добре розвинена мережа 
пішохідних, велосипедних і мотоциклетних 
маршрутів. Заклад пристосований для 
організації конференцій, корпоративних 
заходів, причастя та весіль.  

Європейський маршрут замків і палаців
Польща & Чехія
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O L E Ś N I C A

Замок відкритий протягом усього року. 
Актуальний цінник та дати відвідування 
доступні на сайті. Конференції, проживання, 
харчування, весілля, сімейні свята, мис- 
тецькі заходи.

Замок Олесницьких Князів 
в Олесниці (Zamek Książęcy 
w Oleśnicy)
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
www.zamek-olesnica.pl

Zamek Topacz Resort & ART SPA працює цілий 
рік і складається з 81 номерів та апарта- 
ментів, ресторан у Замку, 5 процедурних 
кабінетів ART SPA, басейн, сауни, джакузі 
на відкритому повітрі, 6 конференц-залів, 
тенісні корти, тир для гольфу, парк, Музей 
автомобілів, Polana Bar в літній сезон та 
Lumina Park в зимову пору року.

Замок Топач 
(Zamek Topacz)
Ślęza, ul. Tempariuszy 1
55-040 Kobierzyce
www.zamektopacz.pl

Залишки замку князя Кароля I Подебрада 
1532 року. Ця житлова та оборонна резиден- 
ція була першою в Сілезії, яка мала риси 
Відродження. Наразі, після ревіталізації, за- 
клад відкритий для відвідування протягом 
цілого року.

Зомбковицький замок 
(Zamek Książęcy 
w Ząbkowicach Śląskich)
ul. Krzywa, 57-200 Ząbkowice Śląskie
www.zckit.pl, www.zabkowiceslaskie.pl

Замок Клічкув 
(Zamek Kliczków)
Kliczków 8
59-724 Osiecznica
www.kliczkow.com.pl

Замок, розташований у самому центрі 
Нижньосілезьких Борів, пропонує екскурсії 
та проживання. На території закладу роз- 
ташований ресторан регіональної кухні, 
кафе, басейн, тенісні корти, прокат вело- 
сипедів і СПА-центр. На туристів чекає 
крамниця із сувенірами та регіональними 
продуктами. На сусідньому фільварку Ксьон- 
женци пропонується багата пропозиція для 
любителів верхової їзди.

Автомагістралі

Головні дороги
Дороги місцевого 
значення

Європейський маршрут 
замків і палаців

Кам’яний замок на вершині важкодоступної 
скелястої гори Хойник у горах Карконоше. 
Фортеця знаходиться в Національному 
парку Карконоше. Відкрите для відвідувачів 
є місцем, де проводяться заходи з істо- 
ричної реконструкції. У замку є корчма та 
сувенірна крамниця. 

Замок Хойник 
(Zamek Chojnik)
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
www.chojnik.pl

ROZTOKA

Замок в Розтоці 
(Zamek w Roztoce)
ul. Zamkowa 3 
58-173 Roztoka 
www.zamekroztoka.pl

Відсутній на будь-яких туристичних картах. 
Відкритий для туристів з 2020 року. Групові тури 
організовуються після повідомлення електро- 
нною поштою (biuro@zamekroztoka.pl) та у вихідні 
дні індивідуально в сезон – суботи та неділі за 
розкладом. Пов'язаний із замками Ксьонж та 
Пщина. Резиденція родини фон Гохбергів – 
графська лінія. Збережений на 98%. Старовинний 
англійський парк і французький сад. Невіднай- 
дена історія 28 тонн золота!
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dolnyslaskrowerem.plwww.dolnyslask.travel
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