ZAMKI OPOLSZCZYZNY
Termin: 30-05-2020 / 31-05-2020 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
.
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy

TURAWA

●

Pałac barokowy z XVIII wieku z neorokokową dekoracją. W 1712 r., okoliczne dobra zostały stały
się własnością Martina Scholtza von Loewencron z Kamieńca i Wieszowy, który rozpoczął budowę
pałacu obok istniejącego wtedy drewnianego zameczku.

OPOLE

●

●

Zamek Górny, jeden z dwóch zamków znajdujących się niegdyś w Opolu. Zbudowany został w XIV
w. i byl siedzibą opolskich Piastów. Z zamku pozostała tylko część w postaci wieży, w której
urzadzono ekspozycję.
Wieża Piastowska z ok. 1300 roku, która jest jednym z najstarszych zabytków architektury
obronnej w Polsce, zbudowana jako stołp zamku książęcego opolskiego księcia Kazimierza I. Była
na owe czasy budowlą ogromną i nowoczesną, bo zbudowaną z cegły. Dziś wieża jest symbolem i
najbardziej rozpoznawalnym elementem miasta
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PRÓSZKÓW

●

zamku, którego budopw rozpoczął w 1562 r. baron Jerzy Prószkowski, wysoki urzędnik cesarki. W
myśl renesansowego założenia budowla łączy cechy reprezentacyjnej budowli z elementami
obronnej warowni. W XVII wieku zamek był własnoscia króla Fryderyka II.

ZIMNICE MAŁE

●

Zamek wzniesiony został na wysokiej skarpie nad dawnym korytem Odry prawdopodobnie w XV lub
XVI wieku przez ród Prószkowskich. W XIX wieku założono tu folwark, a zamek został
przebudowany na spichlerz. Zamek był zbudowany z cegły i kamienia na planie nieregularnym.

MOSZNA
●

Zabytkowy park wraz z pałacem w Mosznej to jedna z największych atrakcji Opolszczyzny. Zamek
powstał w połowie XVII w. Eklektyczna bryła składa się z odbudowanej po pożarze z 1896 r.
barokowej części środkowej, neogotyckiego skrzydła wschodniego oraz skrzydła zachodniego w
stylu neorenesansowym. Dzięki temu to jeden z najbardziej różnorodnych architektonicznie
zamków w Polsce. Atrakcją jest też park - z wielowiekowymi drzewami, stawami, mostkami,
azaliami i rododendronami. Zabytkowy pałac ma 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek.

GŁOGÓWEK

●

Manierystyczno-barokowy zamek jest dawną rezydencją książęca i rycerska, długoletnia siedziba
rodu Oppersdorffów. Wzniesiony wysokiej skarpie wznoszącej się przy dolinie rzeki
Osobłogi. Zamek składa się z zamku górnego i dolnego, a znany jest m.in. z pobytu króla Jana
Kazimierza i Ludwika van Beethovena.

WIEKSZYCE
●

neogotycki pałac z 1871 roku zbudowany z unikalnej żółtej cegły. Od 1852 posiadłość była
własnością Maksa Heimanna, który założył tu park krajobrazowy i wzniósł pałac.

obiadokolacja
zakwaterowanie
Dzień II
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc noclegu
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zakwaterowanie
Dzień II
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc noclegu

KRAPKOWICE

●

Zamek w zbudowany przy ujściu rzeki Osobłogi do Odry, bedący potężna budowla renesansową w
kształcie czworoboku, a wjazd na dziedziniec prowadzi tylko przez jedną bramę, zbudowaną w
kształcie tunelu. Najpewniej istniał on już w XIII wieku. Legenda mówi, że zamek zbudowali
rycerze z zakonu templariuszy. Zamek należał do księcia Jana Dobrego, a po śmierci przeszedł w
ręce Jerzego Hohenzollerna, natomiast około roku 1553 przejęła go królowa węgierska Izabela.

OTMĘT

●

ruiny zamku rycerskiego, który wybudowany został prawdopodobnie w XII wieku. Niszczeje
niezamieszkały od II połowy XIX wieku. Do naszych czasów zachowały się jedyni fragmenty
pomieszczeń mieszkalnych, ruiny baszty południowo - wschodniej oraz mur obwodowy z półkolistą
basteją w południowo – zachodnim narożniku. Według krążącej w okolicy legendy, zamek rycerski
w Otmęcie zbudowali Templariusze, a podziemny tunel miał prowadzić aż do zamku w Rogowie
Opolskim.

ROGÓW OPOLSKI
●

Zamek zbudowany w początkach XVII wieku na zrębie pierwotnego zamku obronnego z XIV w.
Położony jest na skarpie dawnego koryta Odry, w otoczeniu parku, ze śladami umocnień
obronnych.

KAMIEŃ ŚLĄSKI

●

W średniowieczu wieś należała do możnego rodu Odrowążów. W miejscowym zamku w 1183 r.
urodził się Jacek Odrowąż, zasłużony dominikanin, kanonizowany w 1594 r. W XVII w. zamek
przejęli von Larischowie. Dokonali gruntownej przebudowy warowni, przekształcając ją w okazały
barokowy pałac. W 1701 r. historyczną komnatę, w której ponoć przyszedł na świat św. Jacek,
zamieniono w kaplicę.

IZBICKO

●

Pałac sięgający swym rodowodem XVI wieku, otoczony był pięknym, ogrodem francuskim, a
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podjazd prowadził między dwoma stawami. Za rezydencją rozpościerał się ogromny ogród bujnie
porośnięty kwiatami.

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: ZAMKI OPOLSZCZYZNY 639 + nazwiska uczestników
Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
.

Koszt Uczestnictwa:
440.00 zł zwykły / normalna ;

395.00 zł dla seniora / stały klientów ;

330.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
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ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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