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Jurapark w Krasiejowie

Rodzinne Parki Rozrywki w Opolu

Gród Rycerski w Byczynie

Zamek w Mosznej

Wypożyczalnia różnego rodzaju 
sprzętu pływającego m.in.: 
kajaki kanoe, łodzie motorowe,  
żaglówki, rowerki wodne, 
szkółka żeglarska, rejsy po Odrze 
łodzią spacerową. Bar serwujący 
lokalne przysmaki, mała 
architektura, Camper Port.

Park linowy KanYon zlokalizowany jest 
w samym centrum Opola. Przygotowany 
został z najwyższą starannością, aby 
dostarczyć Wam doskonałą zabawę oraz 
aktywność na wolnym powietrzu. Będziecie 
mogli tutaj w otoczeniu wysokich drzew 
spróbować swoich sił w wielu konkurencjach 
– linowych, sprawnościowych, sportowych, 
logicznych i strategicznych. 

Jeden z największych obiektów na 
Opolszczyźnie - trzy klimatyzowane 
sale o łącznej powierzchni 1200 
m2, z niepowtarzalnymi atrakcjami 
dmuchanymi, trampolinami, basenem 
z gąbkami. Dodatkowo, sala z ponad 
20 automatami do gier zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. Zapraszamy 
codziennie od 11:00 do 20:00 

Zapraszamy całe rodziny do spędzenia 
wolnego czasu w Stumilowym Lasku. 
Wśród atrakcji najmłodsi odkryją: 
bajkowe domki mieszkańców Lasku, 
Bajkową Trasę, domek Hobbita, 
wioskę Indian, statek piracki, 
kolorowe wózeczki, którymi można 
pojeździć po Lasku, lokomotywę 
„Kubuś Express”, a także wiele innych!

Port Jachtowy w Krapkowicach 

Park Linowy KanYon

HOPLANDIA

Stumilowy lasek
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Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
tel. 77 44 66 833, 77 44 66 841
www.krapkowice.pl

HOPLANDIA - Hala zabaw w Opolu,  
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 60
www.hoplandia.pl

Kanyon Opole Park Linowy 
ul. Korfantego 45-077 Opole  
(wejście od strony kanału)

Żyrowa k. Zdzieszowic 
ul. Boczna 
tel. 668 307 679
www.stumilowylasek.plwww.kanyon.pl

Silesia Ring to profesjonalny tor wyścigowy, jeden 
z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w tej części Europy. Tutaj możesz potrenować 
sportową jazdę samochodem lub motocyklem. 
Dostępne są również jazdy bolidem wyścigowym 
lub samochodami sportowymi. Na terenie obiektu 
znajduje się również hotel i restauracja Aviator.

Silesia Ring 
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Terminy wydarzeń sprawdź na stronie:
www.silesiaring.pl
Tor Silesia Ring 
ul. Lotnicza 5-7 
Kamień Śląski

Zapraszamy na rejsy wycieczkowe statkiem 
Opolanin w Opolu po rzece Odrze. Rejs trwa 
45 minut i podczas podróży zobaczyć można 
wiele ciekawych zabytków Opola, które 
z perspektywy Odry wydają się bardziej 
urokliwe. Ze statku podziwiać można 
Opolską Wenecję, ratusz, katedrę, Wieżę 
Piastowską czy kościół Franciszkanów.

Statek Opolanin
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Przystanie: 
Przystań od strony miasta od ulicy Odrowążów
Przystań od strony ZOO 
wyspa Bolko, zatoczka przy „Pagaj Pub”
tel. +48 693 132 333 

Spływy kajakowe jedną 
z najpiękniejszych 
i najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo dolin rzecznych 
Opolszczyzny. Spokojny nurt 
i niski stan wody. Nie wymaga 
doświadczenia!

Party Kajaki
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47-113 Staniszcze Małe 
ul. Granica 6a 
tel. 692 544 312
www.partykajaki.pl

Zjeżdżalnia Grawitacyjna 
Alpin Coaster o długości pętli 
600 metrów. Konstrukcja 
zjeżdżalni gwarantuje 
bezpieczną zabawę dla całej 
rodziny. Oświetlony cały 
tor, przeznaczony do jazdy 
wieczornej.

Zjeżdżalnia grawitacyjna Alpine-Coaster
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Góra św. Anny 
 ul. Planetorza 2 
tel. 608 691 145
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl
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JuraPark to wyjątkowe miejsce , 
pełne ekscytujących niespodzianek. 
Turyści znajdą tutaj: Tunel czasu, 
Kino 5D, Prehistoryczne Oceanarium, 
Ścieżkę edukacyjną, gdzie można 
podziwiać 250 modeli dinozaurów. 
Dopełnieniem historii Ziemi jest Park 
Nauki i Ewolucji Człowieka. 

Zamek w Mosznej należy do największej atrakcji turystycznej województwa 
opolskiego. Słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą 
bajkowej architektury. W obiekcie funkcjonuje restauracja, kawiarnia, hotel oraz Spa. 
Dla zwiedzających dostępne są sale reprezentacyjne, można też podziwiać widok na 
okolice z wież zamkowych a latem spacerować pośród azalii i rododendronów licznie 
wzbogacających park. W zamku organizowane są konferencje i imprezy rodzinne, oraz 
zabawy taneczne (andrzejki, sylwester, karnawał). 
Godziny zwiedzania: Codziennie od 10.00 do 16.00 
Dzieci i młodzież mogą skorzystać z pobytów wakacyjnych  
i Zielonych Szkół.

KRASIEJÓW – Park Nauki i Rozrywki Moszna Zamek
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ul. 1 Maja 10 
46-040 Krasiejów  
tel. +48 77 46 54 800 
www.juraparkkrasiejow.pl

Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina 
tel. 77 466 96 78, mob. 530 357 094 
e-mail: recepcja@moszna-zamek.pl, marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl 
www.facebook.com/zamekmoszna

To jedyne miejsce w Polsce, gdzie 
budowane są ogromne stalowe roboty 
inspirowane filmami sci-fi, takimi jak: 
Transformers, Star Wars czy Obcy.

Wszystkie roboty wykonywane są 
ręcznie z części przeznaczonych do 
recyklingu.

Fabryka Robotów 
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48-220 Łącznik/Moszna 
ul. Stawowa 15 
Tel. 515 953 394
www.facebook.com/Robot.Factory.Poland 

Blisko 8. kilometrowy Szlak Miejski 
prowadzący przez najbardziej 
charakterystyczne części miasta, m.in.: 
zabytkową starówkę z wczesnogotyckim 
portalem kościoła św. Wawrzyńca, 
wieżę Bramy Górnej oraz wyrobiska 
średniowiecznego górnictwa złota.

Szlak Miejski w Głuchołazach
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Centrum Informacji Turtystycznej w Głuchołazach 
Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy 
+48 77 439-43-60 
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl

Rueda Wakepark Januszkowice 
to wyjątkowe miejsce na 
mapie polskich wakeparków. 
Posiadamy najnowocześniejszą 
infrastrukturę do uprawiania nart 
wodnych i wakeboardingu wraz 
z szerokim zapleczem sanitarnym, 
noclegowym i gastronomicznym.

Marzysz o fantastycznej zabawie dla Twoich 
dzieciaków? Odwiedź STUDIO KIDS, czyli rodzinne 
FunPlace z ogromną ilością atrakcji! Dla Maluszków 
interaktywna Strefa Malucha, dla Juniorów 
Music Studio, baseny z kulkami, zjeżdżalnie, tory 
przeszkód, dla całej Rodzinki: fotobudka, kręgle, 
formuła 1 i wiele innych! Każdego dnia mega 
zabawa dla dzieci od 1 do 13 lat!

Rueda Januszkowice

STUDIO KIDS
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47-330  Januszkowice 
ul. Wolności 64 
+48 609 77 33 73 
www.januszkowice.kompleksrueda.pl

Bawimy się CODZIENNIE: 
poniedziałek - sobota 11-19, niedziela 12-19 
ul. Grodkowska 46, 48-300 Nysa 
Tel. 531 892 180
www.studio-kids.pl

Zapraszamy na niecodzienne 
spędzenie wolnego czasu 
przy połowach pstrąga. 
Obiekt położony jest 
w malowniczych Górach 
opawskich pod Młyńską Górą 
i funkcjonuje przez cały rok.

Łowisko Pstrąg w Moszczance
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48-200 Prudnik 
Moszczanka 134 
tel. 509 915 395 
tel. 77 436 79 22

Odwrócony Domek to jedyny taki 
obiekt na Opolszczyźnie. Występujące 
w domku wrażenia grawitacyjne 
mogą być zarówno atrakcją jak 
i doskonałą lekcją fizyki czy biologii. 
Można w nim kształcić swoją 
orientację i wyobraźnię przestrzenną. 

Odwrócony Domek
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Krasiejów 
ul. 1 Maja 309/10 
(koło „Juraparku”) 
tel. 600 310 105
www.odwroconydomek.pl

Zapraszamy do Grodu Rycerskiego pod 
Byczyną. To tutaj, w Biskupicach, można 
się przenieść w czasie do średniowiecza 
podczas Międzynarodowych 
Turniejów Rycerskich oraz uczestniczyć 
w warsztatach rzemiosł dawnych 
na niezapomnianych wycieczkach 
szkolnych, letnich obozach rycerskich 
i weekendowych pobytach. Zapraszamy 
do naszego Gościńca Śpiącego Rycerza, 
karczmy, zbrojowni, sali tortur, Komnaty 
Zagadek oraz innych obiektów na 
podgrodziu, zapewniających ciekawą 
przygodę ze średniowieczem. Gród Rycerski w Byczynie
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tel. 602613386  www.grod.pl.tl

Zapraszamy do Głębinowa, gdzie 
w otoczeniu pięknego jeziora, zieleni 
i piaszczystej plaży weźmiecie udział 
w wyjątkowych wydarzeniach. Na terenie 
Błękitnej Zatoki odbywają się co roku takie 
imprezy jak: Festiwal Piosenki Żeglarskiej, 
Wystawa Starych Samochodów, 
Przywitanie Wiosny, Inscenizacja Bitwy 
Morskiej, Błękitna Noc.

Błękitna Zatoka
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Głębinów, 48-381 Nysa 
Recepcja (noclegi) - 570 705 700 
Restauracja (imprezy) - 605 295 852
www.blekitnazatoka.com

Interaktywny Park Rozrywki i Edukacji „Rosenau 
– Zaginione miasto” to miejsce wypoczynku, 
zabawy i edukacji dla całych rodzin, z ofertą 
ukierunkowaną na osoby w każdym wieku. 
Dla osób zainteresowanych głównie rekreacją 
dostępne są: basen o wymiarach olimpijskich, 
zjeżdżalnie, a także istniejący już od pewnego 
czasu park linowy. Dodatkowo po jeziorze 
można popływać rowerem wodnym.

Zaginione Miasto Rosenau
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Godziny otwarcia: 
Poniedziałek-Niedziela: 10:00 - 18:00
48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 76 
+48 781 251 029

Na blisko 3 ha. terenu stworzono kompleks o charakterze 
wypoczynkowo sportowym. Sercem obiektu jest część 
basenowa składająca się z basenu rekreacyjnego z częścią 
pływacką (4 tory,  25 metrów) oraz częścią rekreacyjną 
z atrakcjami wodnymi.  Dla najmłodszych zbudowano 
brodzik z parasolem wodnym oraz zjeżdżalnią „Słonik”. 
Dodatkowymi atrakcjami wchodzącymi w skład kompleksu 
są plac zabaw, boiska piaskowe do siatkówki, piłki nożnej 
oraz zjeżdżalnie i punkt gastronomiczny.

Kompleks rekreacyjny „Nad Białką”
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Podczas sezonu letniego basen czynny jest 
codziennie w godz. od 10.00 do 20.00.
ul. Kościuszki 55A 
48-340 Głuchołazy 
tel. 77 474 90 84


