
Temat: Region opolski 
- miejsce atrakcyjne dla

aktywnych rodzin. 



GRUPA DOCELOWA: rodzina

Źródło zdjęć: http://www.terapiarodzin.net/rodzina2.html, 2) http://politykaspoleczna.com/15-maja-swiatowy-dzien-rodziny/rodzina-2/,
3) http://www.123rf.com/photo_10217541_family-with-their-bikes.html



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 turystyczne: 
Gęsi Staw, Dąb Klara, Zamek z XIV w, 
muzeum kołodziejstwa.

Pakiet turystyczny  

Źródło zdjęć: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzYLFynqNpdCMv_BXIOgZY3VZ7qvzh9pNnt0KmoKKgZ5J-csmf



DZIEŃ 1 



sINTERNETOWA m.opole.pl/

DZIEŃ 1 Przejazd z Opola do Popielowa 

Opole jest stolicą i liderem regionu 
– centrum społeczno – gospodarczym 
skupiającym funkcje administracyjne, 
edukacyjne, gospodarcze, kulturalne

i rekreacyjne.

Znajduje się w centralnej części 
województwa, co jest walorem nie do 

przecenienia zwłaszcza dla tych Opolan, 
którzy korzystają tu

z rozlicznych usług o charakterze 
turystycznym.

W sądsiedztwie autostrady A4, Opole 
jest dobrze skomunikowane z innymi 

ośrodkami południowej Polski.

Strona internetowa Opola  www.opole.pl Przewidywany czas 38 minut 



Znajdujemy się w Gminie  Popielów 

z Pokojem.

Strona internetowa Gminy Popielów 
http://www.Popielow.Pl/cms/php/strona.Php3?Cms=cms_popie

.

Gmina Popielów należy do 
gmin rolniczych, na terenie 
gminy funkcjonuje ponad 

tysiąc gospodarstw rolnych . 

Popielów jest jedną  z 13 
gmin wchodzących w skład 

Powiatu Opolskiego, położoną 
na jego północno 

– zachodnim skraju.  

DZIEŃ 1             

Rolniczy charakter gminy oraz 
położenie na obszarze 
Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego  - prawie 
70% powierzchni gminy to 

obszar parku - spowodowały, 
że celem strategicznym 
rozwoju gminy stała się 

turystka i rekreacja.



DZIEŃ 1 

Wypożyczalnia rowerów;  

ROWEROWE ZWIEDZANIE 

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

Muzeum Kołodziejstwa 

Zamek z XIV w 

Dąb Klara 

Gęsi Staw

Zamek z XIV wieku 



DZIEŃ 1

.

DĄB  „KLARA” 

GĘSI STAW

ROWEROWE ZWIEDZANIE 

To malownicze starorzecze 
położone w nadodrzańskim lesie 

na południe od Wielopola 
w gminie Popielów. Występuje 
w nim m.in. kotewka orzech 

wodny, grążel żółty i grzybienie 
białe.

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.

Źródło zdjęć: 1) projekt2c.wordpress.com, 2) www.popielow.p, 3) www.zamkiobronne.pl



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 Strobawy na planie 

nieregularnego trapezu. Składał się z wysokich ceglanych murów 
obwodowych i domu mieszkalnego przy kurtynie północnej. Wjazd 
prowadził od zachodu. Przy bramie znajdowała 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.

DZIEŃ 1 ROWEROWE ZWIEDZANIE 

Zamek z XIV wieku

Muzeum kołodziejstwa

W gospodarstwie agroturystycznym 
Sobotów znajduje się Muzeum 

Kołodziejstwa wraz z salą biesiadną 
- urządzony jest w budynku, 

w którym przed laty znajdował się 
zakład kołodziejski. 

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. 

Źródło zdjęć: 1) www.zamkiobronne.pl, 2) http://pozbierane.pl/kolekcja/muzeum-kołodziejstwa-agroturystyka-sobota



- ser żółty z Lewandówki

DZIEŃ 1

Wyżywienie – produkty lokalne 

Kaszanka karłowicka 

Pieróg postny 

Ser z  lewandówka



Proponowany nocleg 
W Gospodarstwie agroturystycznym Lewandówka

w Popielowie

Irena i Roman Gorek 

46-090 Stare Kolnie 

ul. Zawadzkiego 1

DZIEŃ 1

Źródło zdjęć: www.lewandowka.org



Gospodarstwo agroturystyczne o powierzchni 2,27 ha. Przydomowe 
mini zoo, blisko biegnące trasy rowerowe, turystyczne oraz duży 
grzybny las. Wydzielony plac zabaw dla dzieci i wypożyczalnia 
rowerów na miejscu, a w pobliżu basen kąpieliskowy i wiele 

zabytków wartych zwiedzenia. W gospodarstwie dla turystów 
organizowane są również kuligi, przejazdy bryczką, polowania, 
wędkowanie, ogniska i imprezy plenerowe. Na miejscu można 

skorzystać z komputera i Internetu.

DZIEŃ 1
Gospodarstwo agroturystyczne Lewandówka

Źródło zdjęć: www.lewandowka.org



DZIEŃ 2 



DZIEŃ 2 Przejazd do gminy Lewin Brzeski

Strona internetowa Gminy Lewin Brzeski http://www.lewin-brzeski.pl

Gmina Lewin Brzeski leży
u ujścia Nysy Kłodzkiej do 
Odry, w zachodniej części 
województwa opolskiego 
przy głównych szlakach 

komunikacyjnych 
południowej Polski. 

Południowym obrzeżem 
biegnie autostrada A4, 
łącząca gminę Lewin 

Brzeski z Dolnym i Górnym 
Śląskiem oraz Małopolską. 
Od północy granicę gminy 

wyznacza rzeka Odra.



Spływ kajakowy rzeką 
Nysa Kłodzka

DZIEŃ 2 Przewidywany czas 3 h 

Źródło zdjęć: http://www.kayaktours.pl/rzeka-nysa-klodzka-splyw-kajakowy



Rzeki, które polecamy na spływy 
jednodniowe to m.in.: Barycz, 
Bystrzyca, Młynówka, Nysa 

Kłodzka, Odra, Oława, Ścinawa, 
Ślęża, Widawa.

DZIEŃ 2 
Spływ kajakowy

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

Wypożyczenie kajaków – oferta 
skierowana do wszystkich 
samodzielnych kajakarzy,

którzy cenią sobie spokój i dobrą 
zabawę w rodzinnym gronie. 

Szlak wodny Nysy Kłodzkiej 
cieszy się coraz to większą 
popularnością, rzeka płynie 
krętą doliną, rozcinając góry 
Bardzkie,  przepływając przez 

malowniczy 
Przełom Bardzki.

Źródło zdjęć: http://www.kayaktours.pl/rzeka-nysa-klodzka-splyw-kajakowy



DZIEŃ 2 Przejazd do Gminy Niemodlin 

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

- leży w krainie geograficznej zwanej  równiną niemodlińską 
w samym centrum dużego kompleksu leśnego jednego 

z największych na Opolszczyźnie - Borów Niemodlińskich.
Okolice Niemodlina, to także ciekawy zespół krajoznawczy regionu. 

Przez ten teren przepływa rzeka Ścianawa Niemodlińska 
prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Trzy kilometry od Niemodlina 
w miejscowości Lipno znajduje się czterohektarowy park, w którym 

jest kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew 
i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.



DZIEŃ 2 Obiad np. w restauracji Na Wyspie

Przepyszne jedzenie w wyjątkowo urokliwym miejscu, 
z którego rozciąga się widok na zamek książąt 
niemodlińskich. Restauracja oferuje unikalną możliwość  
karpia po niemodlińsku 

Źródło zdjęć: http://restauracjanawyspie.com



DZIEŃ 2 Powrót do Opola 

Koniec wycieczki 
Źródło zdjęć: http://wypoczywajzdzieckiem.pl/2011/10/hotel-fryderyk/



Zapraszamy !!! 




