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Zwiedzaj Polskę z portalem

atrakcje galeriefilmy

Jurapark w Krasiejowie

Biskupia Kopa

Spływy kajakowe

Fabryka Robotów

Zapraszamy całe rodziny do spędzenia 
wolnego czasu w Stumilowym Lasku. 
Wśród atrakcji najmłodsi odkryją: 
bajkowe domki mieszkańców Lasku, 
Bajkową Trasę, domek Hobbita, 
wioskę Indian, statek piracki, 
kolorowe wózeczki, którymi można 
pojeździć po Lasku, lokomotywę 
„Kubuś Express”, a także wiele innych!

Stumilowy lasek
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Żyrowa k. Zdzieszowic 
ul. Boczna 
tel. 668 307 679
www.stumilowylasek.pl

Zapraszamy na niecodzienne 
spędzenie wolnego czasu 
przy połowach pstrąga. 
Obiekt położony jest 
w malowniczych Górach 
opawskich pod Młyńską Górą 
i funkcjonuje przez cały rok.

Łowisko Pstrąg w Moszczance
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48-200 Prudnik 
Moszczanka 134 
tel. 509 915 395 
tel. 77 436 79 22

Na blisko 3 ha. terenu stworzono kompleks o charakterze 
wypoczynkowo sportowym. Sercem obiektu jest część 
basenowa składająca się z basenu rekreacyjnego z częścią 
pływacką (4 tory,  25 metrów) oraz częścią rekreacyjną 
z atrakcjami wodnymi.  Dla najmłodszych zbudowano 
brodzik z parasolem wodnym oraz zjeżdżalnią „Słonik”. 
Dodatkowymi atrakcjami wchodzącymi w skład kompleksu 
są plac zabaw, boiska piaskowe do siatkówki, piłki nożnej 
oraz zjeżdżalnie i punkt gastronomiczny.

Kompleks rekreacyjny „Nad Białką”
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Podczas sezonu letniego basen czynny jest 
codziennie w godz. od 10.00 do 20.00.
ul. Kościuszki 55A 
48-340 Głuchołazy 
tel. 77 474 90 84

Bajkowe widoki na przygodę… 
Przygoda piękna z natury! 
Wypocznij na spływach 
pontonowych! Zrelaksuj się 
na naszej przystani! Spływy 
pontonowe Przełomem Bardzkim 
to wyprawa pięcioma meandrami 
Nysy Kłodzkiej. A gdy zgłodniejesz 
zaserwujemy Ci świeżego pstrąga!

Kultowa Przystań Pontonowa 

Godziny otwarcia: od 9:00 do 16:00
Przystań początkowa: Pałac Ławica 
tel. 725 300 303
www.ski-raft.pl 12
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JuraPark to wyjątkowe miejsce , 
pełne ekscytujących niespodzianek. 
Turyści znajdą tutaj: Tunel czasu, 
Kino 5D, Prehistoryczne Oceanarium, 
Ścieżkę edukacyjną, gdzie można 
podziwiać 250 modeli dinozaurów. 
Dopełnieniem historii Ziemi jest Park 
Nauki i Ewolucji Człowieka. 

KRASIEJÓW – Park Nauki i Rozrywki 
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ul. 1 Maja 10 
46-040 Krasiejów  
tel. +48 77 46 54 800 
www.juraparkkrasiejow.pl

To jedyne miejsce w Polsce, gdzie 
budowane są ogromne stalowe roboty 
inspirowane filmami sci-fi, takimi jak: 
Transformers, Star Wars czy Obcy.

Wszystkie roboty wykonywane są 
ręcznie z części przeznaczonych do 
recyklingu.

Fabryka Robotów 
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Moszna, ul. Zamkowa 2 
Tel. 515 953 394
www.facebook.com/Robot.Factory.Poland 
www.fabrykarobotow.com.pl

Spływy kajakowe jedną 
z najpiękniejszych 
i najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo dolin rzecznych 
Opolszczyzny. Spokojny nurt 
i niski stan wody. Nie wymaga 
doświadczenia!

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

Schronisko PTTK „Pod Biskupią Kopą” im. Bohdana 
Małachowskiego to jedyny taki obiekt w Górach 
Opawskich. Położone jest na wysokości  
765 metrów n.p.m., w pobliżu szczytu  
Biskupiej Kopy na terenie Parku  
Krajobrazowego Gór Opawskich. 
W swojej ofercie posiadamy 50 miejsc 
noclegowych (40,00 zł/os.), serwujemy pyszne 
dania, a także organizujemy liczne imprezy. 

Schronisko Pod Biskupią Kopą
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tel. 77 439 75 84, 77 887 00 35 
biskupiakopa@wp.pl
www.biskupiakopa.pl

Miasto Paczków nazywane jest „polskim Carcassonne”, z uwagi 
na znakomicie zachowany pierścień średniowiecznych murów 
obronnych o długości 1200 metrów, z wieżami warownymi 
i basztami. Atrakcją średniowiecznego grodu jest rynek 
z renesansowym ratuszem i kamieniczkami oraz jedyny w Europie 
warowny kościół z kamienną studnią. W naszym mieście można 
zwiedzić Muzeum Gazownictwa oraz Muzeum Motoryzacji. Gmina 
Paczków leży u podnóża Sudetów, sąsiaduje z Kotliną Kłodzką oraz 
Czeską Republiką. Dodatkowe atrakcje stanowią zbiorniki wodne – 
Jezioro Otmuchowskie i Zalew Paczkowski.

PACZKÓW – POLSKIE CARCASSONNE

 URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE  
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków 
tel. +48 77 431 67 91 
e-mail: um@paczkow.pl
www.paczkow.pl
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Firma REJAK to doświadczenie na 
rynku oraz profesjonalne podejście 
do każdego klienta. Organizujemy 
bezpieczne spływy kajakowe rzekami 
w okolicach Kędzierzyna-Koźla, 
Rybnika, Krapkowic, Raciborza.
I Prezesa i dzieciaka,  
zmieścisz zgrabnie do kajaka,  
nawet jeśli to pokraka,  
spłynie gładko u Rejaka!
 

Spływy Kajakowe Rejak 
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tel. 608 736 036 
www.rejak.com.pl 

Wypożyczalnia różnego rodzaju 
sprzętu pływającego m.in.: 
kajaki kanoe, łodzie motorowe,  
żaglówki, rowerki wodne, 
szkółka żeglarska, rejsy po Odrze 
łodzią spacerową. Bar serwujący 
lokalne przysmaki, mała 
architektura, Camper Port.

Port Jachtowy w Krapkowicach 
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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

Skanuj kody po przygody! W małym bucie tajemnice  
wciąż czekają na odkrycie! Poznaj historię Krapkowic  
podróżując Obuwniczym Szlakiem!

Obuwniczy Szlak 
Krapkowice 
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tel. 77 44 66 884

www.obuwniczyszlak.krapkowice.pl
facebook.com/obuwniczyszlak/

W 2018 roku, na wzór wrocławskich krasnali, 
powstał tu Obuwniczy Szlak. Podążając ścieżką 
butów z brązu odwiedzamy najciekawsze  
zakątki gminy. Serdecznie zapraszamy  
do Krapkowic, malowniczej  
miejscowości położonej na  
skrzyżowaniu szlaków Europy.


