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Opole leży na południu Polski, nad rzeką Odrą. Należy do najstarszych polskich miast 
i może pochwalić się bogatą historią i mnóstwem zabytków architektonicznych. 
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Wroclaw – 104 km 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, Tel.: +48 77 44 12 521 
visitopolskie.pl 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Centrum miasta tworzy Rynek, który zachował swój średniowieczny charakter. Dominantą rynku jest 
neorenesansowy ratusz z XIX wieku, dla którego wzorem architektonicznym było słynne florencki Palazzo 
Vecchio.W okolicy Rynku znajdziecie najbardziej znaczące kościoły miejskie: Bazylikę Katedralną pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego z mauzoleum – Piastów Opolskich, Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha wzniesiony 
już w X wieku i franciszkański Kościół Świętej Trójcy. Warte odwiedzenia są też tutejsze ekspozycje muzealne, 
szczególnie interaktywne Muzeum Polskiej Piosenki oraz pobliskie Muzeum Wsi Opolskiej z obszernym 
skansenem na otwartym powietrzu. Pozostałością istniejącego niegdyś zamku książęcego w Opolu jest wysoka 
na 42 m Wieża Piastowska z przełomu XIII i XIX wieku, na którą możecie wejść, a w jej wnętrzu zapoznać się 
z małą tematyczną ekspozycją. Zdecydowanie nie omińcie spaceru wzdłuż Młynówki – starego koryta rzeki Odry 
w centrum Opola, zwaną Opolską Wenecją. Wybierzcie się również do ZOO na Wyspie Bolko, w ktorým zobaczycie 
zagrożone egzotyczne gatunki zwierząt. 

Wieża Piastowska 
Poznacie tu historię średniowiecznej wieży 
oraz obejrzycie wystawę, dotyczącą zamku, 
wieży i miasta Wysoka na 35 m wieża należy 
do najstarszych budowli obronnych w Polsce, a jej 
znaczenie przybliży Wam multimedialna ekspozycja. 

– 
Muzeum Wsi Opolskiej 
Na terenie skansenu znajduje się niemal 50 
historycznych drewnianych budynków, obrazujących 
wiejskie życie od XVII do XIX wieku. Znajdują się tu 
chałupy wiejskie, stodoły, spichlerze, kościół, kuźnia, 
młyn wodny oraz wiatraki. Wnętrza budynków 
urządzone i wyposażone zostały na wzór oryginalny, 
charakterystyczny dla konkretnej epoki. 

www.muzeumwsiopolskiej.pl 

Muzeum Polskiej Piosenki 
Multimedialna ekspozycja oferuje zwiedzającym 
przekrój historii polskiej piosenki od I połowy XX 
wieku do czasów współczesnych. Zobaczycie tu 
580 teledysków i usłyszycie 2000 nagrań audio 
znanych polskich wykonawców. 
 

PO LECAM  Y!        W budce nagraniowej możecie 
przez chwilę zostać gwiazdą muzyczną. W muzeum, 
wypróbujecie też gry na perkusji albo przebierzecie 
się w wirtualne kreacje sceniczne artystów. 

muzeumpiosenki.pl www.wiezapiastowska.pl 
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Z Opola możecie wybrać się w kierunku południowo zachodnim w stronę miasta Nysa. Po drodze traficie na Zamek 
Książęcy w Niemodlinie  1 , który został wzniesiony już w XIII wieku w celach obronnych dla całej Opolszczyzny 
oraz na  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Kawałek za Nysą możecie też wstąpić 
do Paczkowa, i zajrzeć do znajdującej się tutaj dawnej gazowni z unikatową ekspozycją.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Łambinowice – 40 km od Opola
Muzeum mieści się w byłym obozie jenieckim Lamsdorf, dawniej nazywanym obozem I. Wystawa znajduje się 
w budynkach byłej komendantury i wartowni Wehrmachtu. Początki Lamsdorfu sięgają wojny francusko-pruskiej. 
W czasie II wojny światowej obóz był jednym z największych w niemieckim systemie jenieckim.

Nysa – 55 km od Opola
Miasto, potocznie nazywane Śląskim Rzymem, kusi zwiedzających przede wszyst-
kim pozostałościami fortyfikacji z czasów, kiedy Nysa była jedną z najmocniejszych 
twierdz w Europie. Chodzi tu o jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfi-
kacji na Śląsku (→  s. 61). Warta odwiedzenia jest także Bazylika pw. św. Jakuba 
i św. Agnieszki będąca jedną z największych świątyń gotyckich w Polsce (→ s. 48). 

Metamuzeum Motoryzacji w Paczkowie – 80 km od Opola
Metamuzeum powstało z inicjatywy Fundacji Rodziny Biernackich „Pojęcie 
o Wyobrażeniu“ jako centrum edukacyjne. Jego celem jest promowanie kultury 
technicznej i wiedzy oraz korzyści wypływających z fizyki i mechaniki. Jedenaście 
stanowisk interaktywnych, tzw. centrów próbnych znajduje się na powierzchni 
1200 m2. W muzeum jest również kolekcja kilkudziesięciu zabytkowych 
samochodów i motocykli. Można podziwiać tu klasyczne Fordy, Mercedesy, 
Porsche, Ferrari, a nawet legendę polskiej motoryzacji - motocykl Sokół 600. 
W sąsiednim budynku znajduje się Galeria Sztuki Nowoczesnej „Na Hoplach” oraz 
winnica „Hople Paczków”. Cały ten kompleks to unikatowa atrakcja Paczkowa.

ZOO Opole
Ogród zoologiczny znajduje się na Wyspie Bolko 
nad rzeką Odrą. Na 20 hektarowej przestrzeni 
żyje ponad 1000 zwierząt ze 130 gatunków. Jest 
to jedyny ogród zoologiczny w Polsce hodujący 
goryle nizinne i uchatkę kalifornijską.

www.cmjw.pl

zoo.opole.pl

www.nysa.eu

pow.org.pl

WYCIECZKI PO OKOLICY
 1 Jezioro Turawskie – 20 km od Opola

Jeziora otacza rozległy kompleks leśny, dzięki któremu znajdujące się tutaj 
piaszczyste plaże osłonione są od wiatru. Obszar jest również idealnym miejscem 
dla wędkarzy, do połowu szczupaka, węgorza i karpia. Poza tym jest znanym 
siedliskiem ornitologicznym.

Stobrawski Park Krajobrazowy – 30 km od Opola
Teren parku znajduje się na obszarze 60 kilometrów i  obejmuje część doliny 
rzeki Odry. Główne bogactwo tego obszaru to lasy stanowiące około 78% 
jego powierzchni, ponadto jego wyjątkowości dowodzi prawie czterdzieści 
chronionych gatunków zwierząt i równo tyle samo bardzo rzadkich roślin. 
W  parku żyje 170 gatunków ptaków wodnych i śpiewających, w tym kilka 
rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków.

JuraPark, Krasiejów – 25 km od Opola
Jedyne muzeum na świecie znajdujące się nad aktywną lokalizacją paleontologiczną. 
W JuraParku pośród innych atrakcji czeka na Was ponad 200 modeli dinozaurów na-
turalnej wielkości, wyprawa tunelem czasu oraz prehistoryczne oceanarium. 

Jeżeli wybierzecie się na południe od Opola, w stronę polsko-czeskiej granicy, odkryjecie skarb Zamek w Mosznej 
(→ s.  40), który często porównywany jest do słynnego zamku Disney’a. W pobliżu pałacu traficie na prawdziwy 
unikat – Fabrykę Robotów (→ s. 56), insirowaną słynnymi filmami sci-fi. Ale jeszcze zanim przejedziecie granice 
i dojedziecie do Jesioników, zatrzymajcie się w miasteczku Głuchołazy, w którym możecie wejść do tężni solankowej.  
Mikroklimat panujący w jej wnętrzu w słoneczny dzień zastępuje nam 3 dniowy pobyt nad morzem. W pogoni 
za opolskim bogactwem przyrody możecie wybrać się na południowy wschód od Opola, do Parku Krajobrazowego 
Góra św. Anny  2 , gdzie znajdziecie miejsce pielgrzymkowe z zespołem klasztornym o tej same nazwie oraz 
spektakularny amfiteatr zbudowany za czasów III Rzeszy.

Na wschód od Opola rozpościera się Jezioro Turawskie, popularne miejsce rekreacji dla miłośników sportów wodnych 
i wędkarstwa. Jezioro zostało utworzone na Małej Panwi, meandrującej nizinnej rzece górskiego charakteru, idealnej 
do turystyki wodnej. Zaledwie parę kilometrów od jeziora znalezione zostały skamieniałości dinozaurów z okresu przed 
225 milionami lat, co stało za pomysłem wybudowania Jura Parku w Krasiejowie.

Jeżeli wyruszycie z Opola na północ, zatrzymajcie się w Stobrawskim Parku 
Krajobrazowym będącym gotowym rajem dla turystów pieszych i rowerowych.

www.juraparkkrasiejow.pl

CZERWIEC

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej 
w Opolu

LIPIEC

Aeropiknik i Puchar Balonowy 
Polski, Paczków
Dni Twierdzy Nysa

WYDARZENIA CYKLICZNE
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