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Dzień 1 – Pałacowe skarby
Pałac Slatiňany
Pomysły na wycieczki po okolicy: Slatiňany, Chrudim,  
Rekreační lesy Podhůra

Pałac Pardubice
Pomysły na wycieczki po okolicy: Pardubice, Ráby, Holice

Dzień 2 – Tajemniczy Bubákov
Pałac Potštejn 
Pomysły na wycieczki po okolicy: Zámky na Orlici, Vrbice,  
Rychnov nad Kněžnou, Žampach

Dzień 3 – Zostań bohaterem!
Zamek Międzylesie
Pomysły na wycieczki po okolicy: Międzygórze 

Zabierz dzieci w miejsca, które zazwyczaj nie 
są dostępne. W pałacu w Slatiňanach czeka 
trasa zwiedzania „Postępu nie zatrzymasz“,  
w Pardubicach pałacowy bunkier. W piwni-
cach potštejnskego pałacu poznasz tajemni-
czego Bubákova, a na polskim zamku Między-
lesie możesz wcielić się w bohatera.

Czar ukrytych miejsc
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Slatiňany 
• Narodowa Stadnina Koni Slatiňany  (Národní hřebčín Slatiňany) 

– Zatrzymaj się na zwiedzanie z przewodnikiem stajni, które od 
ponad 70 lat są domem dla starokladrubskiej rasy koni.

• Švýcárna – Muzeum Starokladrubskich Koni (Muzeum 
starokladrubského koně) – w interaktywnym muzeum dzieci 
mogą dosiąść największego pluszowego konia w Czechach, 
przejechać się bryczką lub obejrzeć unikalną kolekcję batów, 
siodeł i jarzm.

• Kočičí hrádek (Koci Zameczek) – jest to miniatura zamku, 
który księżna Vilemína Auersperg wybudowała dla swoich 
dzieci w lesie pod koniec XIX w. 

Chrudim – 4,1 km 
• Muzeum Kultury Lalkarskiej (Muzeum loutkářských kultur) – 

stała ekspozycja „Magiczny Świat Marionetek” obejmuje m.in. 
słynne lalki Spejbla i Hurvínka, dzieła Jiříego Trnki i marionetki 
Josefa Váchala. 

Lasy rekreacyjne Podhůra – 2,2 km 
• Lasy rekreacyjne  Podhůra – park linowy, ścianka 

wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, 
park rowerowy, tor fitness Kometa, biegi na orientację i wieża 
widokowa Bára

Przytulna rezydencja szlachecka u podnóża Gór Żelaznych 
znajduje się na miejscu pierwotnej gotyckiej twierdzy z XIII w., 
która w ciągu wieków rozrosła się do komfortowej rezydencji 
książęcej jednego z najbardziej prestiżowych rodów – Auer-
spergów. 

Elegancko urządzone wnętrza zamku przenoszą w czasy, 
kiedy na początku XX w. mieszkał tu wielki miłośnik koni 
Franciszek Józef z Auerspergu i jego rodzina. 

Podróżując z dziećmi nie przegap wycieczki „Postępu nie 
zatrzymasz“, która zaprowadzi do niezwykłych i normalnie 
niedostępnych miejsc zamku. Kolejna trasa „Ogród pała-
cowy“ obejmuje dziedziniec i 9-hektarowy ogród pałacowy 
z kolekcją zagranicznych drzew, klombami, romantycznym 
stawem, dwiema altanami, kaplicą i zagrodą, gdzie mogą 
bawić się dzieci. Tutaj książęce dzieci uczyły się opieki nad 

zwierzętami, uprawiania grządek, hodowli drobiu, pisania li-
stów i gotowania. 

Starsze dzieci mogą być również zainteresowane trasą zwiedza-
nia „Letnia rezydencja Auespergów“. Proadzi ona przez aparta-
menty reprezentacyjne, prywatne i towarzyskie, pokoje dziecię-
ce księżniczki Charlotte i księcia Vincenta oraz pokój, w którym 
dzieci się uczyły. Zwiedzanie całego pałacu obejmuje 16 wnętrz 
na pierwszym piętrze oraz zaplecze gospodarcze pałacu w po-
staci lodowni, kuchni, zmywalni naczyń i zabytkowej kotłowni. 

Za czasów Auerspergów do pałacu należały również tereny 
okazałych stajni dla koni wyścigowych, które obecnie są 
częścią Narodowej Stadniny Koni Kladruby. 

Do tradycyjnych imprez należy hradozámecká noc i specjal-
ne trasy zwiedzania pałacu.

Polecana restauracja: Penzion a Restaurace U Zámku www.ubytovani-uzamku.cz/en/

Polecane zakwaterowanie: Penzion a Restaurace U Zámku www.ubytovani-uzamku.cz/en/

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 
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Pardubice 
• Park na Špici – szukasz wyjątkowego miejsca do aktywnego 

lub pasywnego wypoczynku w pobliżu centrum Pardubic? 
Zapraszamy na spacer, z psem lub bez, lub do uprawiania 
sportu w parku Na Špici! 

Ráby – 8,1 km 
• Zamek Kunětická hora – wybierz się na przyjemny spacer, 

który możliwy jest przez cały rok w zewnętrznej części 
zamku. Tuż pod zamkiem znajduje się zwierzyniec z dzikimi 
zwierzętami czeskich lasów (daniel, muflon), zwierzętami 
domowymi (kozy, owce, osły, kucyki) oraz plac zabaw dla 
dzieci. 

• Królestwo Piernika (Království perníku) – kto podjada moje 
pierniki? Czy wiesz, co tak naprawdę stało się z czarownicą, 
Jasiem i Małgosią? Domek z piernika w pobliżu zamku Kunětická 
hora o tym wszystkim opowie. 

• Rancho pod Kuňkou (Ranč pod Kuňkou) – przyjedź pokłusować 
lub pokazać dzieciom zwierzęta, które żyją na ranczo. Czekają tu 
kozy, osły, króliki oraz kuna Monty i lis Dixie. 

Holice – 18,8 km 
• Muzeum afrykańskie Dr. Emila Holuba – dotknij Afryki! Wypróbuj 

jeden z interaktywnych elementów wystawy podczas wizyty  
w holickim muzeum, np. tajemnicze szafy, które kryją niezwykłe 
afrykańskie przedmioty

Pardubicki pałac ze względu na swój rozmiar i kształt uwa-
żany jest za unikat w Europie Środkowej. Najcenniejszy 
klejnot wczesnorenesansowej architektury znajduje się  
w samym sercu Pardubic za potężnymi murami obronnymi. 

Tutaj razem z dziećmi zwiedzisz tajny schron. Na własne 
oczy zobaczysz, jak ludzie mogli komunikować się ze świa-
tem zewnętrznym ze schronu, jak generator diesla produko-
wał energię elektryczną i dowiesz się jak działała wentylacja 
powietrza.

Na wałach, oprócz miejsc do odpoczynku z widokiem na cen-
trum miasta, znajdziesz różne zwierzęta zamkowe, przede 
wszystkim pawie, wolierę z przepiórkami i wybieg dla kóz. 

Dzieci mogą poznać dzięki specjalnej pałacowej grze tereno-
wej – wystarczy zabrać w kasie specjalną mapkę. 

Małych ciekawskich przyciągnie ekspozycja archeologiczna 
„Pod prąd czasu“, która przedstawia przede wszystkim prehi-
storyczny i wczesnośredniowieczny rozwój Pardubic. Wysta-
wa to nie tylko znaleziska archeologiczne. Można tu obejrzeć 
modele prehistorycznych osad lub zobaczyć szczątki ludzkie 
pochowane w pozycji embrionalnej we wczesnej epoce brązu. 

Rodziców ucieszy również nowa wystawa S.K.L.E.M., która 
nosi nazwę „Świat piękna, lekkości, elegancji, magii według 
Ivo Křena“. Jedno jest pewne – pardubicka kolekcja współ-
czesnego szkła czeskiego jest bardzo ceniona w Republice 
Czeskiej i za granicą, zarówno pod względem ilości, jak i ja-
kości reprezentowanych eksponatów. 

Cała rodzina spędzi ciekawie czas podczas licznych im-
prez, takich jak festiwal teatralny Pernštejn Love, strzela-
nie z pernštejnskich armat czy Zámkohraní.

Polecana restauracja: Restaurace Nejen Dvorek www.nejendvorek.cz, Bohémská hospoda www.restauraceboheme.cz, 
 Restaurace Na Staré Rybárně  www.nastarerybarne.cz

Polecane zakwaterowanie: Hotel 100 www.hotel100.cz/en, Penzion Hacienda Ranchero www.haciendaranchero.cz,
 Penzion Birdie www.birdie.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 
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Zámky na Orlici – w bliskiej odległości
• Pałac Doudleby nad Orlicí, Pałac Častolovice, Nowy Pałac 

Kostelec nad Orlicí, Zamek Potštejn i Zamek Litice – Odwiedź 
wspaniałe rezydencje szlacheckie Czeskiej Loary!

Vrbice – 7 km
• Vrbice – Wejdź na drewnianą wieżę widokową na wzgórzu 

Kastel, skąd rozciąga się widok na okolicę z wysokości  
25,5 metra.

Rychnov nad Kněžnou – 11 km
• Muzeum zabawek – Na rychnowskim rynku w budynku 

dawnego ratusza dziewczynki i chłopcy w każdym wieku 
zachwycą się zabawkami przeważnie produkcji czeskiej lub 
czechosłowackiej.

Žampach – 13 km
• Arboretum w Žampach – ćwicz swoje zmysły w parku 

sensorycznym, wypróbuj drewniane place zabaw i przytulne 
miejsca do siedzenia.

Chcesz wybrać się z dziećmi do minionych czasów? Pole-
camy zwiedzić późnobarokowy zamek Potštejn, który został 
zbudowany w połowie XVIII wieku za czasów Jana Ludwika 
Harbuvala-Chamaré.

Jest to idealne miejsce zarówno dla młodszych jak i star-
szych. Oprócz klasycznej trasy zwiedzania, która prowadzi 
przez przytulne wnętrza zamku, w tym kaplicę i Salę Marmu-
rową, latem można wybrać się na zwiedzanie inscenizowane 
z przewodnikami w strojach z dawnych epok. Przeniesiesz 
się w czasy baroku i spotkasz służących, jak i samych wła-
ścicieli – hrabiów z rodu Chamaré.

W pomieszczeniach piwnicznych czeka przede wszystkim 
na dzieci od 8 roku życia tajemniczy Straszydłów (Bubákov). 
Zajrzyj w przeszłość Potštejna pełną tajemniczych duchów 
postaci historycznych i doświadcz wiele nauki, zabawy, ale 
także trochę dreszczyku przerażenia na plecach.

W Potštejnie pamiętają także o najmniejszych pociechach. 
W magicznym Bajkowie (Pohádkov) dzieci mogą poznawać 
znane postacie z 10 bajek. Przed Świętami można tu z ko-
lei poczuć prawdziwą adwentową atmosferę słuchając Be-
tlejemskiej historii – podróży, podczas której dowiemy się 
wiele o tradycjach bożonarodzeniowych.

Przy zamku można podziwiać ogród różany w stylu francu-
skim, który stopniowo przechodzi w park angielski. Oprócz 
ciekawych gatunków drzew znajdziemy tu również kilka ła-
wek i zakątków nadających się do odpoczynku.

W zamkowej cukierni na dziedzińcu można posmakować 
pysznych ciast i lodów gałkowych, a także napić się kawy 
i prawdziwej gorącej czekolady. Czy chcesz poczuć się jak 
prawdziwy książę lub księżniczka? Zakwateruj się w zamku! 
Hotel zamkowy oferuje zakwaterowanie dla 18 osób w luk-
susowo urządzonych pokojach zamkowych i apartamentach.

Polecana restauracja:  Restaurace Pod Lipami, Potštejn www.podlipamipotstejn.cz 
Polecany browar:  Pivovar Clock, Potštejn www.pivovarclock.cz/en

Polecane zakwaterowanie:  Zámecký hotel, Potštejn www.zamekpotstejn.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy:
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• Wodospad na rzece Wilczka oraz rezerwat przyrody  
w Masywie Śnieżnika, w pobliżu Międzygórza. (15 km)

• Ogród bajek w Międzygórzu Rodzaj skansenu – niezwykłej, 
wieloletniej kolekcji drewnianych rzeźb przedstawiających 
bajkowe postacie i miejsca. (15 km)

• Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia w polskiej  
części Sudetów, w Masywie Śnieżnika, w dolinie. Kleśnicy 
odkryta w 1966 roku w obrębie wzniesienia Stroma  
(1166 m n.p.m.) w pobliżu wsi Kletno, odkryta podczas 
eksploatacji kamieniołomu marmuru. (30 km)

Pierwsze, średniowieczne założenie powstało w Między-
lesiu w drugiej poł. XIV w. – murowany, gotycki zamek 
wznieśli przedstawiciele rycerskiego rodu von Glau-
bitzów, którzy odkupili miasto od opata klasztoru cyster-
sów z Kamieńca Ząbkowickiego. Niedługo trwał jednak 
okres spokojnego i szczęśliwego rozwoju regionu, bo już 
na początku następnego stulecia znaczna część Kotliny 
Kłodzkiej została dotknięta barbarzyńskimi najazdami 
husytów, palących i niszczących wszystko, co stanęło 
na ich drodze. Z istniejących do początków XV w. zabu-
dowań ocalała jedynie osmolona wieża, zwana od tego 
czasu Czarną Wieżą, do której w wiele lat później nowi 
właściciele dobudowywali renesansowe (1580–1590) 
oraz barokowe (1686–1695) skrzydła kompleksu. Tak 
też średniowieczny zamek, niemal doszczętnie zmieciony  
z powierzchni ziemi gwałtownym podmuchem wiatru hi-
storii, przekształcił się w architektonicznie interesujący 
zespół zamkowo-pałacowy. Obecnie przestrzenie zamko-

we, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, otwierają się na 
przybywających do Międzylesia gości. Poza restauracją 
i hotelem, obiekt proponuje turystom m.in. możliwość 
zwiedzania zarówno za dnia, jak i nocą, udział w różne-
go rodzaju grach fabularnych i miejskich (w tym escape 
room), korzystanie ze ścieżki edukacyjnej, skierowanej  
w szczególności do dzieci i młodzieży, jak również wiele 
innych atrakcji.

Polecane restauracje: Restauracja zamkowa www.zamekmiedzylesie.pl

Polecane zakwaterowanie: Noclegi na zamkuu www.zamekmiedzylesie.pl

  Polecane atrakcje w okolicy 
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