
Region opolski 
- miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin.

Przewodnik



Pakiet turystyczny

Nazwa pakietu: Region opolski - miejsce atrakcyjne dla
aktywnych rodzin. 

Region: Aglomeracja Opolska

Liczba dni:      2 dni

Składowe pakietu: 1 nocleg, wyżywienie, rowerowe zwiedzanie, 
spływ kajakowy, wędkowanie, atrakcje: Gęsi Staw, 
Dąb Klara, Zamek z XIV w, muzeum kołodziejstwa.



Trasa wycieczki

Długość trasy : 89 km



DZIEŃ 1 



DZIEŃ 1 
1. Przejazd z Opola do Popielowa 
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2. Wypożyczenie rowerów

Irena i Roman Gorek 
46-090 Stare Kolnie 

ul. Zawadzkiego 1
Długość trasy – 31 km

Przewidywany czas przejazdu – 38 minut 



DZIEŃ 1  Rowerowe zwiedzanie  

Rowerowe zwiedzanie

A – Gospodarstwo agroturystyczne Lewandówka

B – Muzeum Kołodziejstwa 4,6 km 18 min

C – Zamek w Karłowicach           1,8 km 6 min

D – Dąb Klara 10,3 km 34 min

E - Gęsi staw 0,8 km 2 min

F - Gospodarstwo agroturystyczne Lewandówka 10,1 km 33 min

Szczegółowy opis ścieżek rowerowych w Popielowie:
oficjalna strona internetowa Gminy Popielów

www.popielow.pl



Muzeum Kołodziejstwa - Agroturystyka Sobota , Adres : Dworcowa 53, Popielów

Kołodziejstwo - nazwa nawiązuje od wyrabiania kół. Na przełomie 
XIX i XX wieku, nawet jeszcze po II wojnie światowej, w miastach 

i większych wsiach spotykało się kołodziei. "Kolorze" lub "stelmachy" 
- tak na Górnym Śląsku zwani kołodzieje wyrabiali pojazdy konne 

(wozy, wózki, taczki, sanie).

W gospodarstwie agroturystycznym Sobotów znajduje się Muzeum 
Kołodziejstwa wraz z salą biesiadną - urządzony jest w budynku, 

w którym przed laty znajdował się zakład kołodziejski.*

*Strona informacyjne nt. muzeum kołodziejstwa http://pozbierane.pl/kolekcja/muzeum-kołodziejstwa-agroturystyka-sobota

Muzeum Kołodziejstwa 



Zamek z XIV wieku w Karłowicach 
Zamek w Karłowicach jest jednym z najlepiej zachowanych
gotyckich zamków na Opolszczyźnie. Wzniesiony został
w połowie XIV wieku przez ród von Tschammer. Powstał na
niewielkim wzniesieniu, nad brzegiem rzeki Stobrawy na planie
nieregularnego trapezu. Składa się z wysokich ceglanych
murów obwodowych i domu mieszkalnego przy kurtynie
północnej. Wjazd prowadzi od zachodu. Przy bramie znajduje
się cylindryczna wieża stanowiąca główny czynnik obronny w
razie zagrożenia. Świadczą o tym jej mury, które
w przyziemiu mają grubość prawie 2,5 metra. Całe założenie
otaczała nawodniona fosa.*

*Strona informacyjna nt. zamku z XIV wieku w Karłowicach http://www.zamkiobronne.pl/zamki-w-polsce-opis-2227.htm



Dąb Klara

Region opolski - mijesce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. 9

Gęsi Staw

Dąb Klara -600 letni dąb o imieniu Klara Jest on nie tylko 
wspaniałym pomnikiem przyrody; mieszkańcy okolicznych 

miejscowości opowiadają wiele legend o jego pochodzeniu, z których 
najczęściej powtarzana mówi o tragicznej historii pary kochanków, 
o samobójczej śmierci dziewczyny o imieniu Klara po tym, jak jej 

chłopiec zginął z ręki jej ojca.

„Gęsi Staw” o pow. 3,14 ha najbardziej znany użytek 
ekologiczny to malownicze starorzecze położone 

w nadodrzańskim lesie Występuje w nim m.in. kotewka 
orzech wodny, grążel żółty i grzybienie białe.



DZIEŃ 1 

Powrót do gospodarstwa 
agroturystycznego Lewandówka.

A–Gęsi staw

B- Gospodarstwo agroturystyczna 
Lewandówka



DZIEŃ 1 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE LEWANDÓWKA 

Irena i Roman Gorek 
46-090 Stare Kolnie 
ul. Zawadzkiego 1 

tel./fax 077-4692598



DZIEŃ 2 



DZIEŃ 2 
Przejazd z Gospodarstwa 

agroturystycznego 
Lewandówka do Lewina Brzeskiego 

Przewidywany czas 29 minut

Długość trasy 20 km 



DZIEŃ 2 

Spływ kajakowy 

KayakTours.pl - spływy kajakowe,  wypożyczalnia kajaków

Pomoc logistyczna w organizacji spływów kajakowych

Spływy rzekami Barycz, Bystrzyca, Widawa, Odra, Strzegomka, Nysa Kłodzka, Smortawa, 
Oława, Ślęża, Oleśnica, Bóbr, Kwisa, Orla, Sąsiecznica

Informacja na temat  spływów kajakowych, wypożyczalni kajaków, aktualnych promocji,  
cen, terminów, rezerwacji:

dostępne pod numerem telefonu: tel. 505 45 28 74

e-mail: info@kayaktours.pl



DZIEŃ 2 
Przejazd z Lewina Brzeskiego do Niemodlina
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Długość trasy 14 km  

Przewidywany czas przejazdu  - 18 minut 



DZIEŃ 2 Obiad w restauracji NA WYSPIE

Restauracja "Na Wyspie"
ul. Wojska Polskiego 2a; 

49-100 Niemodlin
tel.: (77) 460 75 31



DZIEŃ 2 Przejazd z Niemodlina do Opola 
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Długość trasy 28 km
Przewidywany czas 35 minut 



Koniec wycieczki 



Dodatkowe informacje
• http://www.opole.pl/ - Strona internetowa Miasta Opola

• http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie
– Strona internetowa Urzędu Gminy Popielów

• http://www.niemodlin.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_niemo
- Strona internetowa Urzędu Gminy Niemodlin

• http://lewandowka.org/ - informacje dot. gospodarstwa agroturystycznego  Lewandówka

• http://www.restauracjanawyspie.com/contact.html - oficjalna strony restauracji  NA 
WYSPIE

• http://www.zamkiobronne.pl/zamki-w-polsce-opis-2227.htm
Opis zamku w Karłowicach 

• http://www.kayaktours.pl/rzeka-nysa-klodzka-splyw-kajakowy - strona internetowa 
kayaktours

• http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?- rozkład jazdy pociągów

• http://www.pks.opole.pl/ - rozkład jazdy autobusów

http://www.opole.pl/
http://www.popielow.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_popie
http://www.niemodlin.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_niemo
http://lewandowka.org/
http://www.restauracjanawyspie.com/contact.html
http://www.zamkiobronne.pl/zamki-w-polsce-opis-2227.htm
http://www.kayaktours.pl/rzeka-nysa-klodzka-splyw-kajakowy
http://www.pks.opole.pl/

