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Dzień 1 – Unikatowe klejnoty
Pałac Litomyšl
Pomysły na wycieczki po okolicy: Litomyšl, Nové Hrady,  
Vysoké Mýto

Pałac Nové Hrady
Pomysły na wycieczki po okolicy: Litomyšl, Luže, Vysoké Mýto

Dzień 2 – Kulturalne serce Podorlicka
Nowy Pałac Kostelec nad Orlicí
Pomysły na wycieczki po okolicy: Zámky na Orlici, Vamberk, 
Borovnice, Rychnov nad Kněžnou

Zamek Opočno
Pomysły na wycieczki po okolicy: Opočno, Dobruška, Přepychy

Dzień 3 – Kawałek kladskiego raju
Pałac Kamieniec
Pomysły na wycieczki po okolicy: Zdrój, Uzdrowisko Polanica – 
Zdrój, Klodzko, Wambierzyce u Radkówa

Zamknij oczy i spróbuj pomarzyć. Czy za-
stanawiasz się, jak wyglądało życie w pała-
cu w dawno minionych czasach? Odkryj wy-
jątkowe miejsca, które oferują niezliczone 
przeżycia kulturalne w Litomyślu, Nových 
Hradach, Kostelcu nad Orlicí, Opočnie lub 
polskim Kamieńcu.
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Litomyšl 
• Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala – dom z rzeźbionymi 

meblami i unikalnym malowidłami autorstwa Josefa 
Váchala. Na ścianach pomieszczeń przeplatają się sylwetki 
diabłów, orków i duchów z pozornie niepasującymi do siebie 
klasycznymi motywami chrześcijańskimi lub odniesieniami do 
hinduizmu i innych orientalnych nauk. 

• Kościół Znalezienia Krzyża Świętego – ten wyjątkowy 
barokowy kościół łączy w sobie historię ze współczesną 
architekturą i nowoczesnym wystrojem. Pomiędzy wieżami 
kościoła znajduje się przestronny taras widokowy, z którego 
rozpościera się najpiękniejszy widok na zamek i rynek. 

Nové Hrady – 15,7 km 
• Pałac Nové Hrady – w „Małym Schönbrunnie“ lub „Czeskim 

Wersalu“ zobaczysz wyjątkową wystawę Sztuki Meblarskiej 
i zajrzysz do prywatnych apartamentów właścicieli. Można 
również odwiedzić Muzeum Motorowerów (Muzeum Motokol), 
Galerię Kapeluszy Angielskich (Galerie anglických klobouků) 
czy ogród francuski lub park w stylu angielskim z Drogą 
Krzyżową wykonaną z piaskowca.

Vysoké Mýto – 16 km 
• Muzeum Czeskiej Karoserii (Muzeum českého karosářství) – 

w muzeum dowiesz się, jak dawniej produkowano karoserie 
samochodowe i poznasz historię legendarnej fabryki Sodomka.

Odkryj urok XVI-wiecznego renesansowego pałacu w Litomy-
ślu! Czy wiesz, że ze względu na swoją wyjątkowość został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Słynie  
z unikalnej sgraffitowej dekoracji fasady, która została stworzo-
na głównie przez włoskich mistrzów. Znajdziesz tu ponad 8000 
sgraffito, o których mówi się, że każde jest niepowtarzalne.

Kolejną perełką jest teatr pałacowy. Jest to drugi najstarszy 
teatr pałacowy na ziemiach czeskich. Interesujący jest dobrze 
zachowany system mechanicznej zmiany scenerii. 

Jeśli należysz do miłośników sztuki w zamkowych piwnicach 
możesz podziwiać kolekcję rzeźb Olbrama Zoubka. 

Zamek w Litomyślu oferuje 2 trasy zwiedzania. Pierwsza, pod-
stawowa trasa zwiedzania „Ród Wallensteinów“ prowadzi na 
pierwsze piętro zachodniego skrzydła zamku, gdzie znajdują się 

pokoje reprezentacyjne i prywatne hrabiego Antonina I z Wallen-
steinu-Vartenbergu i jego synowej Kajetany z Fünfkirchen. Wnę-
trza wyposażone są tak jak przed wiekami, ozdabiają je klasycz-
ne malowidła ścienne autorstwa malarza Dominika Dvořáka. 
Punktem kulminacyjnym wycieczki jest wizyta w autentycz-
nym domowym teatrze Wallenstein-Vartenbergów z 1797 r. 

Druga specjalna trasa zwiedzania „Ród Thurn-Taxisów“ po-
zwala zajrzeć do pokoi gościnnych i prywatnych księcia Al-
berta Marii Thurn-Taxisa i jego synowej, księżnej Małgorzaty 
Habsburżanki. Apartament gościnny upamiętnia pobyt ce-
sarza Franciszka Józefa I we wrześniu 1889 r. wraz z arcy-
księciem Franciszkiem Ferdynandem d‘Este. Podziwiaj także 
XVIII-wieczną kaplicę domową św. Moniki i św. Michała. 

Niepowtarzalną atmosferę przeżyjesz także podczas festi-
walu muzycznego Smetanova Litomyšl.

Polecane restauracje: Zámecká kavárna, Litomyšl www.zamecke-navrsi.cz

Polecane zakwaterowanie: Zámecké apartmány, Litomyšl www.zameckeapartmany.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

stezkahraduazamku.euDZIEN 1: 
Pałac Litomyšl

’

https://stezkahraduazamku.eu/cs
http://www.zamecke-navrsi.cz/cs/m-35-kavarna-zazemi
https://www.zameckeapartmany.cz/en/
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Litomyšl – 15,7 km
• Pałac państwowy Litomyšl – renesansowy pałac z unikalną 

sgraffitową dekoracją fasady. Został on wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

• Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala – dom z rzeźbionymi 
meblami i unikalnym malowidłami autorstwa Josefa 
Váchala. Na ścianach pomieszczeń przeplatają się sylwetki 
diabłów, orków i duchów z pozornie niepasującymi do siebie 
klasycznymi motywami chrześcijańskimi lub odniesieniami  
do hinduizmu i innych orientalnych nauk.  

Luže – 10,3 km
• Kościół pielgrzymkowy Matki Bożej Wspomożycielki – 

należy do najważniejszych przykładów architektury okresu 
około 1700 r. nie tylko w kontekście czeskiego, ale całego 
środkowoeuropejskiego baroku.

• Park Hamzy i arboretum – park połączony z podzamczem 
Košumberu. Mile zaskakuje piękny widok na zamek oraz wiele 
zwierząt, w tym jelenie i muflony.

Vysoké Mýto – 16,5 km
• Muzeum Czeskiej Karoserii (Muzeum českého karosářství)

„Mały Schönnbrunn“ lub „Czeski Wersal“ tak nazywany 
bywa rokokowy pałac w Nových Hradach. Został zbu-
dowany w latach 1774–77 przez hrabiego Jean-Antoine 
Harbuval de Chamaré w stylu francuskich rezydencji let-
nich.

Urokowi tego wschodnioczeskiego klejnotu można ulec już 
po przejściu przez monumentalną bramę wjazdową, skąd 
rozpościera się widok na teren zamku.

Podczas zwiedzania stałej ekspozycji można obejrzeć wy-
jątkową wystawę o meblarskiej sztuce na przestrzeni wie-
ków oraz zajrzeć do prywatnych apartamentów właścicieli 
zamku. Warto zobaczyć ogród francuski z fontannami lub 
ozdobny ogród warzywny na drugim dziedzińcu.

Na terenie pałacu znajduje się też naturalny amfiteatr lub 
park angielski, do którego można dojść po piaskowcowej 

Drodze Krzyżowej aż do pozostałości pierwotnego zamku 
gotyckiego.

W dawnym barokowym spichlerzu mieści się Muzeum Moto-
rowerów (Muzeum motokol). Miłośników mody z pewnością 
zainteresuje Galeria Kapeluszy Angielskich (Galerie anglic-
kých klobouků) mieszcząca się w oranżerii z ponad setką eks-
ponatów o różnych kształtach i kolorach. Przyjemny spacer 
prowadzi do zagrody jeleni i danieli. Jeśli chcesz bezpiecz-
nie się zgubić, do Twojej dyspozycji jest pałacowy labirynt.

W miejscowej kawiarni można odpocząć zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz w ogródku na dziedzińcu. Kawiar-
nia jest również sezonową galerią, w której co roku odby-
wają się wystawy.

Novohradski pałac tradycyjnie gości koncerty w ramach 
festiwalu muzycznego Smetanova Litomyšl.

Polecane restauracje: Restaurace Zámek Nové Hrady www.nove-hrady.cz

Polecane zakwaterowanie: Penzion Kamínek v Nových Hradech www.penzion-kaminek.cz/en/

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

DZIEN 1: 
Pałac Nové Hrady
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https://stezkahraduazamku.eu/cs
http://www.nove-hrady.cz/cs/m-12-restaurace
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Zámky na Orlici – w bliskiej odległości
• Pałac Doudleby nad Orlicí, Pałac Častolovice, Pałac Potštejn, 

Zamek Potštejn i Zamek Litice – Odwiedź wspaniałe 
rezydencje szlacheckie Czeskiej Loary!

Vamberk – 7 km
• Muzeum Koronki Klockowej – Wybierz się w fascynującą 

podróż do historii i teraźniejszości koronki klockowej. 
Możesz również spróbować swoich sił w tym oszałamiającym 
rzemiośle i kupić piękne dzieło do domu w sąsiednim sklepie.

Borovnice – 12 km
• Miejsce pielgrzymkowe Homol – Odkryj monumentalne 

schody Scala Santa prowadzące do kościoła pielgrzymkowego 
pw. Matki Boskiej Bolesnej i poznaj legendę o hrabinie, która 
kazała je zbudować.

Rychnov nad Kněžnou – 13 km
• Ośrodek Studánka – Ciesz się spokojem w środku lasu Včelný 

w czterogwiazdkowym hotelu Studánka z centrum wellness  
i doskonałą kuchnią.

Jeżeli Twoje serce bije dla kultury, to mamy dla Ciebie dobrą 
wiadomość! Na pewno spodoba Ci się Nowy Pałac w Kostelcu 
nad Orlicą. Został zbudowany w stylu empire w latach 30-tych 
XX wieku według projektu wiedeńskiego architekta Jindřicha 
Kocha dla ówczesnego właściciela dóbr kosteleckich, hrabie-
go Josefa Kinskiego. Po odzyskaniu pałacu po 1989 r. przez 
rodzinę Kinskich, przywrócono mu pierwotne piękno i dziś jest 
uważany za kulturalne serce regionu.

Pałacowa wystawa pt. „Życie w czasach biedermeieru” pozwoli 
cofnąć się w czasie o dwa wieki i obejrzeć ówczesne pomiesz-
czenia mieszkalne, w tym wspaniałą Salę Lustrzaną. W okre-
ślonych wcześniej terminach oprowadzi Cię po wystawie sam 
właściciel pałacu – hrabia Franciszek Kinský.

Na drugim piętrze znajduje się Galeria Kinský. Zawsze można 
tam znaleźć ciekawą wystawę, przeważnie sztuki współczesnej.

Można się też wybrać na któryś z licznych koncertów muzyki 
klasycznej i nie tylko. Jeśli jesteś amatorem dobrego jedze-
nia, to oczywistym wyborem jest wrześniowy Food Festival  
w pałacu. Zawsze można skorzystać z miejscowej restauracji  
z kawiarnią – Toniova zámecká kavárna a restaurace – i skosz-
tować pysznych dań przygotowanych ze świeżych surowców.

Nie zapomnij przespacerować się po parku zamkowym w stylu 
angielskim, wśród wielu dojrzałych drzew i pachnących kwia-
tów. Rozciąga się stąd widok aż do zamku Potštejn.

Szukasz reprezentacyjnego i przyjemnego miejsca na swoją 
uroczystość weselną? Niezależnie od tego, czy wybierzesz Salę 
Lustrzaną czy cień blisko dwustuletniego platana, Nowy Pałac 
zadba o to, by ten dzień był dla Ciebie jednym z najpiękniej-
szych. Z pewnością przyczynią się do tego ciepłe słowa Fran-
ciszka Kinskiego, który osobiście udzieli ślubu.

Polecane restauracje: Toniova zámecká kavárna a restaurace www.zamekkostelecno.cz 
 Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota www.uhubalku.cz

Polecane zakwaterowanie: Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota www.uhubalku.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

DZIEN 2: 
Nowy Pałac Kostelec n. O.

’
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Opočno
• Stała ekspozycja Františka Kupki i Luboša Sluki – Odkryj życie 

i twórczość jednego z najważniejszych malarzy XX wieku 
Františka Kupki i kompozytora Luboša Sluki. 

Přepychy – 5,5 km
• Dřízeňské údolí – Pospaceruj Drogą Krzyżową do kaplicy 

Matki Boskiej z Lourdes i napij się ze źródła, które nigdy nie 
wysycha.

Dobruška – 5 km
• Miejsce urodzenia Františka Vladislava Heka – Chcesz 

dowiedzieć się więcej o narodowym budzicielu, który stał się 
pierwowzorem bohatera serialu F. L. Věk? Odwiedź jego dom 
rodzinny.

• Browar Rampušák – Można umówić się na zwiedzanie 
Browaru Rodzinnego. Zobaczysz cały proces produkcji piwa, 
którego skosztujesz na miejscu. Piwo można tu także kupić  
i zabrać do domu.

Jeśli jesteś wielbicielem pięknych wnętrz zamkowych, to bę-
dziesz zauroczony renesansowym zamkiem Opočno.

Siedziba, z którą związany jest słynny ród Trčków z Lípy, a na-
stępnie włoski ród Colloredo-Mansfeld, jest obecnie zamkiem 
państwowym. Poza przepięknymi wnętrzami historycznymi 
można tu obejrzeć zbiory afrykańskie i indiańskie w sali et-
nograficznej, bibliotekę zamkową liczącą 10 000 woluminów 
oraz ogromną kolekcję dzieł sztuki przeważnie włoskich i ho-
lenderskich malarzy w tutejszej galerii obrazów.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także obszerna kolekcja 
historycznej broni i zbroi, która zaliczana jest do najcenniej-
szych w kraju. Słuchając fachowego wykładu przewodnika 
można również obejrzeć unikalne egzemplarze broni łowiec-
kiej i orientalnej.

Zapraszamy też na imprezy kulturalne organizowane na tere-
nie zamku. W dziedzińcu zamku odbywają się koncerty, mu-

sicale i przedstawienia teatralne na dziedzińcu zamkowym 
oraz mniejsze imprezy w galerii obrazów.

Miłośników ptaków drapieżnych nie może zabraknąć  
w Opocznie w październiku, kiedy to odbywa się tradycyjne 
międzynarodowe spotkanie sokolników.

Park zamkowy w otoczeniu letniej rezydencji i w dolinie Zło-
tego Potoku zachęca do spacerów i poznawania rzadkich 
gatunków drzew. Wybierz się na przeciwległy stok, aby po-
dziwiać przepiękne widoki na zamek i otaczające go miasto.

Marzysz o ślubie w zamku? Opoczno oferuje kilka pięknych 
miejsc nadających się na ceremonię ślubną. Można wybrać 
renesansową sklepioną salę stołową (Tafelstube), wielką 
galerię obrazów, dziedziniec zamkowy lub któryś z zakąt-
ków miejscowego parku. W razie potrzeby zorganizowania 
naprawdę kameralnego ślubu, Opočno może udekorować do-
wolne wnętrze zamku.

Polecane restauracje: Kozí chlívek, Deštné v Orlických horách www.kozichlivek.cz, 
 Valentino Caffé a pizzerie U Jakuba, Opočno www.valentino-caffe-a-pizzerie-u-jakuba.business.site 
Polecany pub: Pivovarská hospůdka, Dobruška www.pivovardobruska.cz
Polecana kawiarnia:  Ateliér Renata, Opočno www.atelier-renata.cz

Polecane zakwaterowanie: Kozí chlívek, Deštné v Orlických horách www.kozichlivek.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

DZIEN 2: 
Zamek Opočno
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https://stezkahraduazamku.eu/cs
http://www.kozichlivek.cz/restaurace
https://valentino-caffe-a-pizzerie-u-jakuba.business.site/
https://www.pivovardobruska.cz/cs/pivovarska-hospudka-se-zahradkou-a-bowlingem
http://www.kozichlivek.cz/en
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Polanica Zdrój
• Uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej na terenie którego znajduje 

się rozległy Park Zdrojowy, Pijalnie Wód oraz restuaracje.  
(8 km)

Kłodzko
• jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska z bogatą 

ponad 1000-letnią historią, w której swoją obecność 
zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy. Te trzy kultury wpłynęły na 
rozwój miasta, jego życie gospodarcze i społeczne, a także 

na jego kształt i charakter. Wspaniała architektura, zabytki, 
dzieła sztuki, magiczne miejsca i współczesne wydarzenia 
– to wszystko tworzy dziś niepowtarzalny klimat Kłodzka. 
Największą atrakcją miasta jest Twierdza z okresu XVII i XVIII 
wieku. (11,5 km)

• Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Sanktuarium 
Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej– 
barokowa bazylika znajdująca się w Wambierzycach koło 
Radkowa w powiecie kłodzkim. Wybudowana została w latach 
1715–1723. (10 km)

Pałac znajdujący się w Kotlinie Kłodzkiej we wsi Kamieniec. 
Zbudowany w stylu eklektycznym. Pałac Kamieniec to wielo-
wiekowa historia zaklęta w architekturze, ogrodzie i krajobra-
zie. Położona pośród łagodnie falujących wzgórz rezydencja 
znajduje się w samym sercu malowniczej Kotliny Kłodzkiej.

Na terenie obiektu znajduje się ogród krajobrazowy, her-
baciarnia oraz zabudowania folwarczne. Obecnie w obiek-

cie funkcjonuje hotel z dziesięcioma niepowtarzalnymi 
pokojami. Na uwagę załuguje restauracja pałacowa znaj-
dująca się na Szlaku Kulinarnym Smaki Dolnego Śląska. 
Kuchnia w Pałacu Kamieniec to połączenie regionalnej 
kuchni Kotliny Kłodzkiej z kreatywnością pałacowych 
kucharzy.

Obiekt jest udostępniony do zwiedzania w wybrane dni.

Polecane restauracje: Restauracja Pałacowa www.palackamieniec.pl

Polecane zakwaterowanie: Noclegi w Pałacu www.palackamieniec.pl

  Polecane atrakcje w okolicy: 

DZIEN 3: 
Pałac Kamieniec
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https://stezkahraduazamku.eu/cs
https://www.palackamieniec.pl/pl/kuchnia
https://www.palackamieniec.pl/pl/oferta/pokoje

