
Dzień 1 – Romantyczna zamkowa atmosfera

Dzień  2 – Daj się rozpieszczać! 

Dzień 3 – Powrót zagubionego piękna

Przeżyj romantyczne chwile wypełnione opo-
wieściami i relaksem! W ciągu trzech dni peł-
nych niezapomnianych wrażeń możesz odwie-
dzić „willę czeskich królowych“ w Svojanovie, 
poszukać skarbów w Potštejnie, rozpieszczać 
się w Twierdzy Orlice, powrócić do złotej ery na 
zamku Litice lub ulec magii zamku Sarny.

Romantyczna zamkowa atmosfera, opowiesci i relaks’

Zamek Svojanov
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Polička – 20,5 km 
• Gotyckie fortyfikacje miasta – potężne kamienne mury 

miejskie z 19 basztami są jednym z najlepiej zachowanych 
systemów fortyfikacyjnych w Europie Środkowej. Otaczają one 
całe historyczne centrum Polički i mają 1220 metrów. 

• Rodzinna izba Bohuslava Martinů – wejdź po 192 schodach 
na wieżę kościoła św. Jakuba, w której urodził się słynny 
kompozytor. Można stąd podziwiać wspaniały widok na 
miasto i jego okolice.

Březová nad Svitavou – 15 km 
• Wieża widokowa Járy Cimrmana – dobrze ukryta wieża 

widokowa niedocenianego czeskiego fikcyjnego geniusza ma 
20 m. Na szczyt prowadzi 75 schodów.

Bystré – 8,9 km 
• Kościół św. Jana Křtitele – kościół, który uważany jest za 

najstarsze miejsce pielgrzymkowe Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Czechach, to wspaniała wizytówka miasta.  

Masz ochotę na porządną dawkę romantycznej atmosfe-
ry? Kieruj się do Svojanova! Jeden z najstarszych zamków 
królewskich w Republice Czeskiej stoi dumnie w pobliżu 
miejscowości Polička, pośród głębokich lasów nad ma-
lowniczą doliną rzeki Křetínky. Wyjątkowa architektura tej 
„willi czeskich królowych“ łączy w sobie gotyk i empire. 

Tutaj zapoznasz się z wieloma opowieściami, tajemniczymi 
historiami i legendami, którymi owiany jest zamek. W pałacu 
w stylu empire dowiesz się, jak żyło się tutaj w drugiej poło-
wie XIX w. Podziwiać można również gotycką salę kolumno-
wą, kuchnię i spiżarnię. W pokojach empire odkryjesz piękne 
polichromie stropowe. W gotyckich piwnicach z salą tortur  
i zbrojownią można poznać życie średniowiecznego garnizonu. 

Wejdź na 26-metrową wieżę zamkową, z której roztacza się 
wspaniały widok na okolicę. Wybierz się na romantyczny 

spacer po ogrodzie. Zachwycą Cię również rozległe tereny 
parkowe z wieżami obronnymi. 

Na noc można zakwaterować się bezpośrednio na zamku 
Svojanov. Czas spędzony w pensjonacie będzie niezapo-
mnianym wspomnieniem. Dziesięć pokoi znajdujących się 
na pierwszym piętrze empirowego budynku wyposażonych 
jest w stylowe meble z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki 
temu można poczuć się naprawdę „jak na zamku“. 

Zamek Svojanov będzie też magicznym miejscem na ślub. 
Ceremonia odbywa się w ogrodzie gotyckim, pałacu empi-
rowym lub w sali rycerskiej domu płatnerzy. Wesele może 
być zorganizowane w sali bankietowej Domu Zbrojnego lub 
w salonie myśliwskim.

Polecana restauracja: Hradní restaurace, Svojanov www.svojanov.cz/en/

Polecane zakwaterowanie: Penzion na hradě, Svojanov www.svojanov.cz/en/

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

DZIEN 1: 
Zamek Svojanov
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Zámky na Orlici – w bliskiej odległości
• Pałac Doudleby nad Orlicí, Pałac Častolovice, Nowy Pałac 

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

Vamberk – 5,5 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.

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

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

Borovnice – 7 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.

Czy lubisz opowieści? Jeśli tak, to powiemy ci legendę  
o bajkowym skarbie. W XIV wieku podobno ukrył go na 
zamku Potštejn rycerz-rozbójnik Mikołaj, a jego grabież-
czym wypadom postawił kres dopiero przyszły król Karol IV.

Czterysta lat później ówczesny właściciel majątku, hra-
bia Harbuval Chamaré, postanowił odnaleźć ukryty skarb. 
Przez następnych 35 lat tak gorliwie się o to starał, że uda-
ło mu się podkopać niemal cały zamek. Jednak nie znalazł 
tego, czego szukał. Historia ta zainspirowała pisarza Alo-
isa Jiráseka do napisania powieści pt. „Skarb”.

Obecnym właścicielem zamku jest gmina. Na zwiedzają-
cych czekają tu liczne romantyczne zakątki i zabytki przy-
pominające o dawnej historii. Na trasie zwiedzania można 
zobaczyć kaplicę pw. św. Jana Nepomucena ze Świętymi 
Schodami, wystawę historyczną w bramie wjazdowej oraz 
„Grób Pański” – ostatni przystanek Drogi Krzyżowej. 

A właśnie tędy prowadzi trasa na wzgórze zamkowe i do 
ruin zamku. Przed wędrówką orzeźwij się w  browarze 
Clock w centrum miejscowości.

Planujesz ślub? Zamek Potštejn jest naprawdę magicznym 
miejscem, idealnie nadającym się na uroczystość ślubną. 
Jeśli zdecydujesz się na opcję plenerową, możesz liczyć 
na nagrodę w postaci zachwycających widoków na oko-
licę. Doskonałym miejscem na ślub jest również kaplica 
zamkowa na dziedzińcu.

Aby doświadczyć niezwykłej atmosfery, polecamy wybrać 
się do zamku podczas festiwalu teatralnego lub na insceni-
zowane zwiedzanie nocne, które odbywa się tu cyklicznie. 
Najpiękniej jest tu od wiosny do jesieni, ale także zimowe 
widoki warte są podejścia do bramy głównej. Zresztą najle-
piej, jak przekonasz się o tym na własne oczy – zaprasza-
my do Potštejna!

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:

DZIEN 1: 
Zamek Potštejn
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Letohrad – 3 km
• Muzeum Rzemiosła – Największe muzeum tego rodzaju 

w Republice Czeskiej przeniesie Cię w czasy, kiedy ludzie 
polegali przede wszystkim na swoich umiejętnościach 
 i rzemiośle.

• Muzeum miejskie z barokowym zamkiem i izbą Járy 
Cimrmana – Odkryj historię zapałek i sanie Napoleona  
w muzeum miejskim, ślady Alfonsa Muchy w pobliskim zamku 
i muzeum czeskiej fikcyjnej „wybitnej osobowości” –  
Járy Cimrmana.

Lanškroun – 17 km
• Stawy lanškrounskie – Unikalny system siedmiu stawów 

oferuje piękne otoczenie do wypoczynku, spacerów, 
odświeżenia i wędkowania. Można też wybrać się do stacji 
obserwacyjnej ptaków lub na punkt widokowy Hláska.

Suchý vrch – 21 km
• Wieża widokowa na Suchym Wierchu – Wejdź na oryginalną 

wieżę ciśnień w kształcie grzyba i rozejrzyj się po okolicy. 
Znajdująca się obok chata Kramářa oferuje prawdziwe górskie 
wellness.

Znajdująca się na obrzeżach Letohradu Twierdza Orlice zo-
stała zbudowana pod koniec XIII wieku. Od XVII wieku jest wy-
korzystywano ją do celów gospodarczych. W odróżnieniu od 
dawnych czasów, dziś nie trzeba jej zdobywać, ale można się 
tu dać rozpieszczać. W odnowionym obiekcie poczujesz się 
wspaniale. Renowacja kompleksu zabytkowego została prze-
prowadzona przez obecnego właściciela – firmę EYWAN s.r.o.

Obecnie można wybrać jedną z 4 tras zwiedzania. Obejrzyj 
zabytkowe pomieszczenia renesansowej części twierdzy na 
parterze i zbadaj także podziemną część gotycką. W górnych 
piętrach czekają na zwiedzających interesujące wystawy 
przedstawiające dawny warsztat drukarski, wyroby z  nieist-
niejących już orlickogórskich hut szkła, znaleziska archeolo-
giczne oraz kolekcję czeskiej fauny. Warte uwagi są również 
zachowane sgraffiti figuralne na elewacjach.

Oferta twierdzy zachwyci również Twoje kubki smakowe. Po-
lecamy świeże i lokalne przysmaki w restauracji z zadaszo-
nym tarasem, z którego roztaczają się wspaniałe widoki. Jeśli 
planujesz dłuższy wyjazd, zatrzymaj się w hotelu i skorzystaj 
ze studia wellness. Romantyczną atmosferę podkreśli prze-
jażdżka stylowymi łódkami po stawie pod twierdzą.

W Twierdzy możesz także przeżyć swój dzień ślubu jak z baj-
ki. Jest tu wiele magicznych miejsc, w których można powie-
dzieć sobie „tak”. Niezależnie od tego, czy wybierzesz dzie-
dziniec, salonik myśliwski czy odrestaurowaną Salę Filarową, 
będziesz w najlepszych rękach.

Ponadto możesz się tu świetnie bawić podczas niezliczonych 
imprez kulturalnych, takich jak odbywające się cyklicznie 
nocne zwiedzania, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny lub 
różne koncerty i przedstawienia teatralne w  historycznym 
otoczeniu dziedzińca twierdzy.

Polecane restauracje:  Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz 
 Restaurace Nový dvůr Letohrad www.novydvur-letohrad.cz

Polecane zakwaterowanie:  Tvrz Orlice www.tvrzorlice.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy:

DZIEN 2: 
Twierdza Orlice

’ stezkahraduazamku.eu
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Žamberk – 13,5 km
• Dom urodzenia Prokopa Diviša – Dowiedz się wszystkiego 

o jego życiu i twórczości. Tuż obok znajduje się jego 
najsłynniejszy wynalazek: piorunochron.

• Muzeum miejskie – Wybierz się do Muzeum Žamberk i poznaj 
historię miasta, ważne postacie rodzimych mieszkańców 
oraz rzemiosło ludowe i artystyczne. Zobaczyć można także 
neogotycką aptekę oraz unikalną mechaniczną szopkę.

Žampach – 13 km
• Arboretum Žampach – Zapraszamy na spacer po rozległym 

arboretum z ponad 550 gatunkami i odmianami drzew. Znajdziesz  
tu również małą kolekcję bambusów i przytulne kąciki z siedziskami.

Rychnov nad Kněžnou – 16,5 km
• Zamek Rychnov nad Kněžnou – Odkryj jeden z największych  

i najpiękniejszych kompleksów barokowych w Republice Czeskiej. 
Wyjątkowa rezydencja rodu Kołowratów z kościołem Świętej 
Trójcy kryje w sobie niezliczone skarby, które nie powinny 
umknąć Twojej uwadze.

Zamek Litice znajduje się wśród lasów, na skalistym wzgórzu 
nad głębokim zakolem Dzikiej Orlicy. Wzniesiono go tu już 
pod koniec XIII wieku. Swój „złoty wiek” przeżywał jednak  
w XV wieku, kiedy był siedzibą króla Jerzego z Podiebradów  
i przeszedł gruntowną, kosztowną przebudowę. Litice stały się 
jedną z najważniejszych twierdz w Czechach i nazywano je „dru-
gim Karlsztejnem”. Według niektórych przekazów król Jerzy 
zamierzał stworzyć tu wytrzymałe schronienie dla klejnotów ko-
ronacyjnych i ksiąg ziemskich. Ostatecznie jednak do tego nie 
doszło. Po 200 latach zamek nie sprostał już coraz większym 
wymaganiom szlachty i zaczął podupadać. Obecnie znajduje 
się pod zarządem Narodowego Instytutu Ochrony Zabytków.

Odkryj pozostałości tego wspaniałego zamku królewskie-
go. Na Trasie Króla Jerzego zapoznasz się z  miejscową 
historią i z architekturą zamku. Znajdują się tu znaleziska 

archeologiczne, fotografie, ryciny z epoki oraz wystawa 
rzeźb Jaroslava Šafra. Wespnij się na wieżę pałacu zam-
kowego, w którym kiedyś mieszkał Jerzy z Podiebradów, i 
delektuj się widokiem wijącej się pod tobą rzeki. Na doda-
tek właściciele czworonogów nie muszą zostawiać swoje-
go psa samego – można bez obaw zabrać pupila ze sobą!

W zamku Litice można wziąć ślub. Pracownicy zamku 
chętnie przygotują miejsce ceremonii ślubnej w południo-
wym pałacu zamkowym lub pod gołym niebem.

Miłośnikom pieszych wędrówek i zwiedzania zabytków 
polecamy majowy Rajd Przez Trzy Zamki. Poza Liticami 
zaprowadzi Cię także do Potštejna i Žampachu. Z reguły 
jest do wyboru 12 tras pieszych i rowerowych oraz 6 tras 
dla hulajnóg.

Polecana restauracja: Restaurace Penzionu Zátiší, Litice nad Orlicí www.penzion.litice.sweb.cz

Polecane zakwaterowanie: Penzion Zátiší, Litice nad Orlicí www.penzion.litice.sweb.cz

  Pomysły na wycieczki po okolicy: 

DZIEN 2: 
Zamek Litice
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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) 

Szczeliniec Wielki
• Najwyższy szczyt (919 m n.p.m.) w Górach Stołowych, 

na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy on 
do Korony Gór Polski i jest jedną z największych atrakcji 
turystycznych Sudetów, z rezerwatem krajobrazowym  
i tarasami widokowymi z panoramą Sudetów. (20 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.

Położone na skalnym występie zbocza w dolinie rzeki Ścinawki 
pomiędzy Górami Sowimi a Stołowymi, zabytkowe założenie 
w Sarnach jest jednym z najciekawszych architektonicznie hi-
storycznych kompleksów pałacowo-folwarcznych w obecnych 
granicach Dolnego Śląska. Do niedawna porzucony i zapo-
mniany, od kilku lat Zamek Sarny odzyskuje piękno kształto-
wane przez kolejnych właścicieli od 1590 r. 

W obiekcie oprócz budynku głównego udostępnionego do 
zwiedzania znajduje się także Kaplica Św. Jana Nepomucena 
z malowidłem z 1738 r. Obecnie kaplica jest centrum muzyki 
dawnej, goszcząc koncerty i klasy mistrzowskie. Kaplica także 
znajduje się na trasie zwiedzania. Sarneńska Kaplica jest jedną 
z niewielu świątyń katolickich w Polsce znajdujących się poza 
własnością Kościoła rzymskokatolickiego. 

Zamek Sarny ma jedną z najpiękniejszych kawiarni zamkowych, 
zaprojektowaną przez specjalistyczną pracownię stylowych 
wnętrz MaisondeRome Interior Design. Oferuje wyjątkowo 
smaczne i zawsze świeże ciasta, 17 rodzajów niedostępnej 
w sklepach herbaty i starannie wyselekcjonowaną kolekcję 
win i piw. Stylowa kawiarnia w Budynku Bramnym to idealne 
miejsce do organizowania uroczystości dla grup do 40 osób. 

W Sali Wielkiej Zamku Sarny można zorganizować przyjęcie 
dla grup do 100 osób (np. elegancką kolację z okazji konferen-
cji lub wesele w stylu boho). 

Na terenie Folwarku Sarny znajduje się również Dom Kompo-
zytorów, który oferuje 10 luksusowych pokoi z ponadczaso-
wym designem, wykończone w 2020 r. przy użyciu najwyższej 
jakości materiałów, wyposażenia i mebli.

Polecane restauracje: Restauracja Graniczna w Radkowie (10 km) www.smakidolnegoslaska.pl

Polecane zakwaterowanie: Noclegi w Dom Kompozytorów www.zameksarny.pl

  Polecane atrakcje w okolicy:

DZIEN 3: 
Zamek Sarny

’ stezkahraduazamku.eu
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