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Besuchen Sie Polen mit dem Portal

atrakce galeriefilmy

Turistické atrakce regionu Opolského 2018Doporučuje portál
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JuraPark v Krasiejów

Rodinné zábavní parky

Rytířsky hrad v Byczynie

Hrád v Moszně

Pronájem různých typů 
plovoucí zařízení, včetně: 
kajaky kánoe, motorové čluny, 
plachetnice, pedály, škola 
plavby, plavby na Odře pěší 
loď.Bar servírovací místní 
pochoutky, malé architektura, 
Camper Port.

Lanovým parkem KanYon se nachází 
přímo v centru Opole. Připravený byl 
s největší opatrností poskytují vám 
také velkou zábavu venkovní aktivity.
Budete mohli tady být obklopeni 
vysokými stromy vyzkoušejte si ruku na 
mnoha - lano, fitness, sport, logickych 
a strategickych soutěžích.

Jeden z největších objektů 
Opole region - tři klimatizované 
pokoje o celkové rozloze 1200 m2, 
s jedinečnými nafukovaci atrakcemi, 
trampolíny, bazén s houbami. Navíc 
pokoj s více než 20 automatů pro oba 
dospělí a děti. 
Vítejte každý den od 11:00 do 20:00.

Zveme všechny rodiny, aby utrácely volný 
čas v Stomilovy Lesku. Mezi nejzajímavější 
atrakce pro mlade patří: pohádkové domy 
obyvatelů Lesku, Pohádková stezka, 
Hobittovy dům, Indická vesnice, pirátská 
loď, barevné kočárky- které můžete použít 
projíždět les, lokomotiva „Kubuś Express” 
a mnoho dalších!

Yacht Port v Krapkowicích

Lanový park KanYon

HOPLANDIA

Stomilovy Lesek
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Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
tel. 77 44 66 833, 77 44 66 841
www.krapkowice.pl

HOPLANDIA - Hrani Hal v Opole,  
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 60
www.hoplandia.pl

Kanyon Opole Lanový park 
ul. Korfantego 45-077 Opole 
(vstup od strany kanálu) 
Rodinné zábavní parky v Opole

Żyrowa k. Zdzieszowic 
ul. Boczna 
tel. 668 307 679
www.stumilowylasek.plwww.kanyon.pl

Silesia Ring je profesionální závodní cesta, jedna 
od nejlepších a nejmodernějších tohoto typu 
objekty v této části Evropy. Zde můžete trénovat 
sportovní řízení automobilu nebo motocyklu. 
K dispozici je také závodní automobil nebo 
sportovní vozidla. V prostorách tam je také hotel 
a restaurace Aviator.

Silesia Ring 
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Dny událostí naleznete na adrese: 
www.silesiaring.pl
Tor Silesia Ring 
ul. Lotnicza 5-7 
Kamień Śląski

Zveme vás na plavbu lodí „Opolanin” v Opole na řece Odře. Výlet pokračuje 
45 minut a během cesty můžete vidět  
mnoho zajímavých památek Opole,  
které z Oderovy perspektivy vypadají víc  
okouzlující. Můžete obdivovat loď Opole  
Benátky, radnice, katedrála, věž Piastowska  
nebo františkánský kostel.

Loď Opolanin
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Přístavy: 
Přístav z městské strany od ulice Odrowążów 
Marina ze strany ZOO 
Ostrov Bolko, zátoka v „Pagaj Pub”
tel. +48 693 132 333 

Kanoistika je jednou 
z nejkrásnějších 
a nejatraktivnějších povodí 
říčních údolí regionU 
Opolského. Tichý proud 
a nízky stav vody. Zkušenost 
neni nutna!

Party kajaky
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47-113 Staniszcze Małe 
ul. Granica 6a 
tel. 692 544 312
www.partykajaki.pl

Gravitační sklíčko Alpin 
Coaster s délkou smyčky 
600 metrů. Konstrukce 
vodní klouzačky zaručují 
bezpečnou zábavu pro celou 
rodinu. Osvětleny cely trať, 
určená k jízdě večer.

Gravitační Sklíčko Alpine- Coaster
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Góra św. Anny 
 ul. Planetorza 2 
tel. 608 691 145
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl
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JuraPark je jedinečné místo, plné 
vzrušujících překvapení. Turisté 
najdou zde: časový tunel, 5D kino, 
prehistorické oceánie, vzdělávací 
cesta, kde můžete obdivovat 250 
modelů dinosaurů. Park je  
doplněn o historii Země, vědy 
a evoluce člověka.

Hrád v Moszně patří k největší turistické atrakci vojvodství Opolskeho.  
Je známá v Polsku i v zahraničí díky svému jedinečnému  kouzlu  báječná 
architektura. V objektu je restaurace, kavárna, hotel a lázně. Pro 
návštěvníky jsou k dispozici reprezentativní pokoje a výhled můžete 
také obdivovat kolem hradních věží a v letních procházkách mezi azalky 
a rododendrony četnými obohacení parku. Hrad organizuje konference 
a rodinné večírky a taneční hry (Silvestr, karneval).
Hodiny návštěvy: Každý den od 10:00 do 16:00
Děti a mládež mohou využít prázdninových pobytů a Zelené školy.

KRASIEJÓW – Park vědý a zabavý  Hrád v Moszně
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ul. 1 Maja 10 
46-040 Krasiejów  
tel. +48 77 46 54 800 
www.juraparkkrasiejow.pl

Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina 
tel. 77 466 96 78, mob. 530 357 094 
e-mail: recepcja@moszna-zamek.pl, marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl 
www.facebook.com/zamekmoszna

Toto je jediné místo v Polsku 
vyrábějí se obrovské ocelové 
roboty inspirovaný sci-fi filmy, jako 
například: Transformátory, hvězdné 
války nebo cizinci.
Všechny práce jsou prováděny ručně 
z částí určených pro recyklace.

Robot Factory
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48-220 Łącznik/Moszna 
ul. Stawowa 15 
Tel. 515 953 394
www.facebook.com/Robot.Factory.Poland 

Nedaleko 8-kilometrové městské stezky 
vědou nejvíce charakteristické části 
města, včetně: historické staré město 
od začátku gotiky portál kostela sv. 
Lawrence, věž Horní brány a výkop 
středověké těžby zlata.

Městská stezka v Glucholazich
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Turistické informační centrum v Glucholazich 
Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy 
+48 77 439-43-60 
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl

Rueda Wakepark Januszkowice 
je jedinečným místem 
mapa polských wakeparků. 
Máme nejmodernější 
infrastruktura pro lyžování vody 
a wakeboarding dohromady se 
širokou nabídkou sanitárních 
zařízení, ubytování a stravování.

Sen o fantastické hře pro své děti? Navštivte 
STUDIO KIDS nebo rodinu FunPlace s velkým 
množstvím atrakcí! Pro malé děti interaktivní 
dětská zóna, pro juniory Hudební studio, 
bazény s kuličkami, skluzavky, stopy překážky 
pro celou rodinu: fotokopička, kuželky, formule 
1 a mnoho dalších! Každý den, mega zábava 
pro děti od 1 do 13 let!

Rueda Wakepark Januszkowice

STUDIO KIDS
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47-330  Januszkowice 
ul. Wolności 64 
+48 609 77 33 73 
www.januszkowice.kompleksrueda.pl

Hrajeme KAŽDÝ DEN: 
Pondělí - sobota 11-19, neděle 12-19
ul. Grodkowska 46, 48-300 Nysa 
Tel. 531 892 180
www.studio-kids.pl

Zveme vás k neobvyklému 
trávení volného času při 
lovu pstruhů. Objekt se 
nachází v malebné pohoří 
Opavske u Młyńska Góra 
a funguje po celý rok.

Rybářství pstruhů v Moszczanka
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48-200 Prudnik 
Moszczanka 134 
tel. 509 915 395 
tel. 77 436 79 22

Odvraceny dům je jediný objekt 
v oblasti Opolskeho regionu.
Vyskytující gravitační dojmy 
v domě mohou být jak atrakcí jako 
a vynikající lekce ve fyzice nebo 
biologii. Můžete se vzdělávat v něm 
prostorová orientace a představivost.

Odvraceny dům 
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Krasiejów 
ul. 1 Maja 309/10 
(koło „Juraparku”) 
tel. 600 310 105
www.odwroconydomek.pl

Vítejte na Rytířském zámku pod 
Byczyna. Tady je v Biskupicích, že 
můžete pohybovat se v čase do 
středověku během Mezinárodní 
Rytířské turnaje a zúčastnit se ve 
starých řemeslných dílnách na 
nezapomenutelných výletech školnich, 
letní rytířské tábory a víkendové 
pobyty. Pozevame vas do našeho 
hostince spícího rytíře, zbrojnice, 
mučírna, komory hádanky a další 
předměty na čtvrti, což je zajímavé 
dobrodružství ve středověku. Rytířsky hrad v Byczynie
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tel. 602613386  www.grod.pl.tl

Zveme vás do Głębinowa, kde 
obklopen krásným jezerem, zelení 
budete se účastnit písečné pláže ve 
výjimečných událostech. V oblasti 
modre zatoky se koná každý rok 
takový akce jako například:festival 
pešničky pro námořnici, výstava 
starých aut, vitani jara,innsenizace 
námořní valký, modrá noc.

Modra zatoka
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Głębinów, 48-381 Nysa 
Recepce (ubytování) - 570 705 700 
Restaurace (večírky) - 605 295 852
www.blekitnazatoka.com

Interaktivní park zábavy a vzdělávání „Rosenau 
- ztracené město „je místo odpočinku, zábavu 
a vzdělání pro celou rodinu s nabídkou 
zaměřené na lidi všech věkových kategorií. 
Pro zájemce především o rekreaci k dispozici: 
olympijský bazén, diapozitivy, a také existují 
nějakou dobu časový lanový park. Kromě toho 
na jezeře můžete jít pěší lodí.

Ztracené město Rosenau
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Otevírací doba: 
Pondělí - neděle: od 10:00 do 18:00
48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 76 
+48 781 251 029

Na téměř 3 ha. Byl vytvořen komplex charakteru 
volný čas a sportovní aktivity. Srdce objektu je 
součástí bazén sestávající z rekreačního bazénu s 
částí bazén (4 stopy, 25 metrů) a rekreační oblast s 
vodními atrakcemi. Děti byly postaveny brouzdaliště 
s deštníkem a skluzavkou „Słonik”. Další zajímavosti 
v komplexu k dispozici je dětské hřiště, pískoviště 
pro volejbal, fotbal a skluzavky a bod s gastronomie.

Rekreační obiekt „Nad Bialka”
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Během letní sezóny je bazén otevřený 
každý den v hodinách od 10.00 do 20.00.
ul. Kościuszki 55A 
48-340 Głuchołazy 
tel. 77 474 90 84


