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PAŁAC MARIANNY ORAŃSKIEJ | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Pałac królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim to perła 
architektury na Dolnym Śląsku. Zaprojektowany przez Karla Friedricha, budowany w latach 
1838-1872 jest 5 co do wielkości obiektem tego typu w Polsce (największa budowla epoki 
schyłku romantyzmu w Europie!). Położony malowniczo na szczycie góry parkowej otoczony 
parkiem krajobrazowym wielkości około 150 hektarów. Na skraju parku dostępne dla 
zwiedzających również Mauzoleum pałacowe.

ul. Zamkowa 9,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

+48 74 637 01 67
CZYNNE: 10-17,  weekendy 10-18, Mauzoleum 10-17 

Zniżka: 10%

WINNICA NIEMCZAŃSKA | NIEMCZA
Winnica powstała w 2017 roku i obecnie nasadzenia zajmują ponad 4 ha. Co roku dojrzewają 
winogrona ze szczepów Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Pinot Gris, Palava, Solaris, Muscari, 
Cabernet Blanc, Cabernrt Cortis. Przy budynku winiarni nasadzone zostały historyczne 
szczepy winorośli śląskich tj. Gutedel i Auxerrois. Ze szczytu południowego stoku, 
rozpościera się piękny widok na pola i lasy, a na pierwszym planie widać rzekę i zabytkowy 
ceglany budynek starej gorzelni. Nasze wina doskonale komponują się z daniami 
serwowanymi w restauracji  Hotel Niemcza Wino&Spa.

Strzelińska 10A,
58-230 Niemcza

Wizyta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
+48 601 776 446

SZTOLNIA OCHROWA  | ZŁOTY STOK
Tuż nieopodal Osady, znajduje się wejście do średniowiecznej Sztolni Ochrowej, w której bije 
źródło wody mineralnej. Na ścianach chodników znajduje się żółto - pomarańczowy nalot – 
ochra, stosowana już w starożytności do wielu celów m.in. jako pomadka potężnej Kleopatry. 
Po wyjściu z pomarańczowych podziemi warto zaczerpnąć wody ze źródełka arsenowo- 
żelazowego, które znajduje się tuż przy wejściu i ruszyć dalej naprzeciw przygodzie!

Złota 2,
57-250 Złoty Stok

+48 74 817 55 08 
Czynne : 9:15-16:30

KOPALNIA ZŁOTA | ZŁOTY STOK
W Kopalni Złota czeka na Was Sztolnia Gertruda, pełna zakamarków i prawdziwych 
ciekawostek jak skarbiec, pracownia alchemiczna czy podziemny spływ łodzią zalanym 
chodnikiem! Bardzo możliwe, że natkniecie się tam również na ducha i starego kopalnianego 
gnoma. Następnym punktem zwiedzania jest Sztolnia Czarna, a w niej jedyny w Polsce 
Podziemny Wodospad i mistrzowsko wykonana makieta terenu Kopalni Złota. Pełnię 
szczęścia zapewni Wam wyjazd podziemną pomarańczową kolejką.

Złota 7,
57-250 Złoty Stok 

+48 74 817 55 08
www.kopalniazlota.pl
Czynne : 10:00-19:00

TWIERDZA SREBRNA GÓRA  | SREBRNA GÓRA
Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i 
jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) należała do 
najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal 
budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektyw fortyfikacji epoki nowożytnej.

Jednak Twierdza Srebrna Góra to w rzeczywistości nie jeden obiekt, a cały zespół 
wznoszących się nad miasteczkiem fortów. Twierdza składa się z sześciu fortów i kilku 
bastionów. Główny jej trzon tworzy zespół bastionów z Donjonem w środku. Obiekt ten 
posiadał 151 pomieszczeń fortecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech 
kondygnacjach. Ogromne magazyny, studnie, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, 
piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze i prochownia czynił fort całkowicie 
samodzielnym i samowystarczalnym.

Zwiedzając fortyfikację, dowiedzą się Państwo, jak wyglądała codzienność żołnierzy w 
twierdzy. Zapoznacie się zasadami jej funkcjonowania. Zobaczycie urządzenia – często 
napędzane siłą mięśni. Krótko mówiąc, przeniesiecie się w czasy, gdy Prusy były potęgą. 
Dodatkowym walorem są rozciągające się z korony Donjonu wyjątkowe widoki na otaczające 
twierdzę góry. Zwiedzanie z przewodnikiem głównej części trwa około 2 godzin. Obecnie w 
weekendy można także zobaczyć Fort Spitzberg-Ostróg, w którym skupiono się na jego 
historii w trakcie II wojny światowej.  

Bilety wstępu do zwiedzania z przewodnikiem*:
normalny 25,00 zł
ulgowy 17,00 zł (dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści)
bilet rodzinny (2+2) 72,00 zł (dzieci do 4 lat: bezpłatnie)
 
po okazaniu Karty Dużej Rodziny bilet normalny: 21 zł bilet ulgowy: 14 zł
bilet wspólny z Fortem Ostróg-Spitzberg można zakupić w każdy weekend, 
normalny: 34,00 zł ulgowy: 21,00 zł 

Czynne:
Kwiecień - październik od godz. 10.00 do godz. 18.00 
(ostatnie zwiedzanie z przewodnikiem - ok. godz. 16.30)
w każdą sobotę, niedzielę wakacji od godz. 10.00 do godz. 19.00

Zniżka: 10%

Zniżka: Kieliszek wina 
z Winnicy Niemczańskiej 

dla każdej osoby dorosłej do dania głównego 
w hotelowej restauracji a dla dzieci sok.

ŚREDNIOWIECZNA OSADA GÓRNICZA | ZŁOTY STOK
To jedyna  w Europie Średniowieczna Osada Górnicza. To swoista podróż w czasie, w której 
trakcie, poznacie początki wydobycia złota, ale przede wszystkim, będziecie mogli 
własnymi siłami wprawić w ruch drewniane machiny, które ułatwiały pracę górnikom. 
Wykorzystywane w dawnych wiekach do pozyskiwania złotego kruszcu! Czeka tu na Was 
szereg niespodzianek, takich jak tunel strachu, spotkanie z katem czy przejażdżka czołgiem 
Leonarda DaVinci!

Złota 2,
57-250 Złoty Stok

+48 74 817 61 27
www.kopalniazlota.pl 

Czynne : 10:00-19:00

WOJSŁAWICE – OGRÓD BOTANICZNY | NIEMCZA
Odwiedź niezwykły ogród Uniwersytetu Wrocławskiego z imponującą kolekcją roślin. Godne 
podziwu są zarówno kolekcje narodowe, zabytkowy park różaneczników, największy w Europie 
zbiór wielobarwnych liliowców, jak i GEOretum – plenerowa ekspozycja skał i minerałów w 
lokalnym kamieniołomie. Zwiedzający mają do dyspozycji tereny piknikowe, trawniki 
wypoczynkowe, leżaki, plac zabaw dla dzieci i letni bufet. W wakacje zapraszamy do sadu 
historycznych odmian czereśni na degustację owoców, które można zrywać prosto z drzew.

Wojsławice 2
58-230 Niemcza

aw@uwr.edu.pl
www.arboretumwojslawice.pl

Czynne: 9:00-18:00

WROCŁAW - NIEMCZA - SREBRNA GÓRA - ZŁOTY STOK
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PRZYSTANEK
Wrocław - Dworzec Wrocław - ul. Sucha 1

Wrocław - Hallera / ul. Powstańców Śląskich
Wrocław - Hallera / Aleja Wiśniowa

Bielany Wrocławskie - kościół
Jordanów Śląski - kościół

Łagiewniki - ul. Wrocławska
Niemcza - ul. Juliusza Słowackiego

Wojsławice - Arboretum
Przerzeczyn-Zdrój - przy drodze nr 8

Ząbkowice Śląskie D.A.
Srebrna Góra - Centrum
Srebrna Góra - Twierdza

Kamieniec Ząbkowicki - ul. Ząbkowicka
Złoty Stok - ul. Sportowa (przy Dino)

Złoty Stok - Kopalnia Złota

(KURSUJEMY SOB., ND.)

Zniżka: 10%

Zniżka: 50%

Zniżka: 10%

Zniżka: 10%


