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Zwiedzaj Polskę z portalem

atrakcje galeriefilmy

Jurapark w Krasiejowie

Biskupia Kopa

Głuchołazy 

Fabryka Robotów

Muzeum Gazownictwa jest jednym z głównych 
symboli turystycznych Paczkowa. To stara 
gazownia miejska, która jest prawdziwą 
skarbnicą wiedzy o gazie, gdzie znajduje się 
bogata kolekcja eksponatów, prezentowana 
między innymi w zbiorniku gazu, salach 
wystawowych czy na ekspozycji plenerowej 
o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.

Zapraszamy do wspaniałych zabytkowych 
pomieszczeń kuźni. Przeniesiemy się w świat 
rozgrzanego żelaza, poznając tajniki zawodu 
kowala, jego warsztat oraz narzędzia. Nie mniej 
prawdziwą atrakcją jest pokaz kucia żelaza 
metodami tradycyjnymi. 
Istnieje możliwość kupna pamiątek oraz 
umieszczenia na nich indywidualnych dedykacji 
lub inicjałów.  Zapewniamy wszystkie niezbędne 
narzędzia i materiały.

Muzeum Gazownictwa

Muzeum Kowalstwa
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Godziny otwarcia:  
od wtorku do soboty 9:00-17:00
ul. Pocztowa 6, 48-370 Paczków 
tel. (77) 431 68 34
www.muzeumgazownictwa.pl

Zapraszamy w każdy piątek od 17:00 do 21:00
Prószków ul. Młyńska 2
www.okis-proszkow.pl

Zjeżdżalnia Grawitacyjna 
Alpin Coaster o długości pętli 
600 metrów. Konstrukcja 
zjeżdżalni gwarantuje 
bezpieczną zabawę dla całej 
rodziny. Oświetlony cały 
tor, przeznaczony do jazdy 
wieczornej.

Zjeżdżalnia grawitacyjna Alpine-Coaster
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Góra św. Anny 
 ul. Planetorza 2 
tel. 608 691 145
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

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
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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 

4

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

Przystań Granica
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47-113 Staniszcze Małe 
ul. Granica 6a 
tel. 692 544 312, 692 559 756
www.partykajaki.pl

Zapraszamy do Grodu Rycerskiego pod 
Byczyną. To tutaj, w Biskupicach, można 
się przenieść w czasie do średniowiecza 
podczas Międzynarodowych 
Turniejów Rycerskich oraz uczestniczyć 
w warsztatach rzemiosł dawnych 
na niezapomnianych wycieczkach 
szkolnych, letnich obozach rycerskich 
i weekendowych pobytach. Zapraszamy 
do naszego Gościńca Śpiącego Rycerza, 
karczmy, zbrojowni, sali tortur, Komnaty 
Zagadek oraz innych obiektów na 
podgrodziu, zapewniających ciekawą 
przygodę ze średniowieczem. Gród Rycerski w Byczynie
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tel. 602613386  www.grod.pl.tl

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

Chcąc zwiedzić Głuchołazy najlepiej skorzystać ze 
Szlaku Miejskiego. Jest to blisko 7 kilometrowy szlak 
prowadzący przez najbardziej charakterystyczne części 
miasta, m.in.: zabytkową starówkę z wczesnogotyckim 
portalem kościoła św. Wawrzyńca, wieżę Bramy Górnej 
oraz wyrobiska średniowiecznego górnictwa złota.

Szlak Miejski w Głuchołazach
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Centrum Informacji Turystycznej 
Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy 
tel.  77 43 91 453, 77 43 94 360 
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
www.turystyka.glucholazy.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 (45 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

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


