
VII Rajd DIT 13-14.09.2019 

OPOLSZCZYZNA – ZAMKI, PAŁACE, NATURA 
13.09.2019 piątek 

 
godz. 11:00 spotkanie Uczestników w Niemodlinie  - zwiedzanie Zamku Książęcego 

Mający ponad 700 lat Zamek Książęcy Niemodlin jest jednym z najbardziej 
wartościowych historycznie, największych oraz najpotężniejszych zamków w Polsce. 
Zamek od zawsze był inspiracją dla twórców kultury, artystów, malarzy, pisarzy i 
poetów. Zaintrygowany magią okolicy Jan Jakub Kolski zrealizował tu swój słynny film 
Jasminum. 

 
godz. 12:00 przejazd do Zamku Moszna – zwiedzanie, czas na obiad 

Zamek w Mosznej to jedna z największych atrakcji Opolszczyzny i jeden z najciekawszych 
zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 
99 wież i wieżyczek. Budowla powstała w połowie XVII w. 
ok. 15:00 przejazd do  Jarnołtówka i Pokrzywnej( obie miejscowości położone  

malowniczo w Dolinie Złotego Potoku w Górach Opawskich ), następnie do Głuchołaz na 
kolację i  nocleg , okazja do spaceru po Parku Zdrojowym. 
 

14.09.2019 sobota 
Ok. godz. 10:00 wyjazd z hotelu, przejazd do Otmuchowa i Paczkowa  

Zwiedzanie Otmuchowa warto rozpocząć od rynku z ratuszem, ale największą atrakcją Otmuchowa jest zamek. Dzięki 
swemu położeniu góruje nad miastem, a z jego wieży rozciąga się widok na Jezioro Nyskie i Otmuchowskie. Początki 
budowli sięgają aż XIII wieku. Dziś zamek pełni głównie rolę hotelu (wraz z restauracją), przez co wejść można jedynie 
na wieżę. 
Paczków ( na zdjęciu)nazywany jest polskim Carcassonne (francuskie miasto twierdza), po 
pierwsze dlatego, iż tutejsze obwarowania są najlepiej zachowanym w Polsce zabytkiem 
miejskiej architektury obronnej, a po drugie dlatego, że przed wiekami Paczków powstał 
jako gród obronny. 
Obiad w Paczkowie  - propozycja restauracji: „U Niemca” 
 
Ok. 15:00 przejazd do Sulisławia, zwiedzanie Pałacu 

 
Pałac poprzez swoją unikatową budowę i dwie wieże narożne zyskał iście bajkowy 
wygląd. Dzięki gruntownemu remontowi i stylowej aranżacji wnętrz stał się jednym z 
najbardziej reprezentacyjnych miejsc regionu. Dziś to także jedyny w Polsce ośrodek 
medycyny ajurwedyjskiej, a zarazem pierwszy pięciogwiazdkowy hotel na 
Opolszczyźnie.  
 
Ok. 17:00 wyjazd - powrót do Wrocławia 

 
Zakwaterowanie : 
Hotel ASPEN ***  
ul. Podlesie 52, 48-340 Głuchołazy 
tel. 77 43 94 805 
Ceny noclegów: 
Pokój 2-os. : 299 zł ze śniadaniem 
Pokój 1-os. : 199 zł ze śniadaniem 
Kolacja grillowa w hotelu: 50 zł od osoby (bez napoi) 
 
Ceny wstępów:  
Niemodlin  10 zł 
Moszna zamek 12 zł/ 8 zł, tereny pałacowo-parkowe 8/6 zł 
Otmuchów wieża 4 zł 


