Wzdłuż ulicy Piastowskiej płynie Młynówka, nad
którą, pomiędzy ulicą Katedralną i Zamkową,
rozciąga się tzw

Most wiszący w Ozimku
Most w Ozimku to najstarszy żelazny most wiszący
na kontynencie europejskim! To wiszący most
łańcuchowy wykonany w całości z żelaza i wg tego
kryterium to najstarszy istniejący do dziś most na
świecie! Najstarszy istniejący żelazny most wiszący
Menai powstał bowiem w Anglii w 1826 roku,
ale zawieszony jest on na kamiennych pylonach

Zamek w Mosznej
Ten niecodzienny, przedziwnej urody zamek w
Mosznej jest jednym z najbardziej znanych obiektów
zabytkowych na ziemi opolskiej

Zamek w Krapkowicach
Zamek w Krapkowicach powstał przy ujściu rzeki
Osobłogi do Odry. To potężna budowla
renesansową w kształcie czworoboku, a wjazd na
dziedziniec prowadzi tylko przez jedną bramę,
zbudowaną w kształcie tunelu

Muzyczne Święto Azalii w Mosznej
Moszna jest ważnym centrum na mapie kulturalnej
Opolszczyzny

JuraPark Krasiejów
Wenecja Opolska
Kanał Młynówka

Park Dinozaurów w Krasiejowie to piękny i
nowoczesny park rozrywki, atrakcyjny dla całej
rodziny, leżący ponad 20 km na wschód od

Zamek w Brzegu
Efektowny, wspaniały zamek książęcy o
renesansowym kształcie zwany jest Śląskim

Kościół Św. Wawrzyńca w
Głuchołazach
Pierwsze wzmianki o najstarszym kościele
głuchołaskim, parafii i proboszczu Rudolfie
pochodzą już z 1285 roku.

Stobrawski Park Krajobrazowy
Wyspa Bolko w Opolu
W południowej części Opola znajduje się atrakcyjna
Wyspa Bolko - stary kompleks parkowy z pięknym
drzewostanem, wpisany do rejestru zabytków

Tor saneczkowy na Górze Św. Anny
Zjeżdżalnia Alpin Coaster na Górze Św. Anny to
całoroczny tor saneczkowy o długości pętli 600 m

Zamek w Otmuchowie
Zamek w Otmuchowie to piękna budowla, która
stanowi niemałą atrakcję całej Ziemi Otmuchowskiej.
Łatwo do niego dotrzeć z otmuchowskiego Rynku

Muzeum Wsi Opolskiej w OpoluBierkowicach

Starówka w Opolu
Układ urbanistyczny Starego Miasta nie uległ
większej zmianie od czasów jego lokacji, czyli od XIII
wieku

Ogród dendrologiczny w Lipnie

Stadnina w Mosznej to znany w kraju i za granicą
ośrodek hodowli koni sportowych rasy pełnej krwi
angielskiej oraz koni rasy szlachetnej półkrwi

Około 3 km na południe od Niemodlina, tuż przed
wsią Lipno usytuowany jest około 200-hektarowy
kompleks leśny, który kryje jeden z cenniejszych w
Polsce ogrodów dendrologicznych z gatunkami
drzew i krzewów pochodzącymi z Chin, Japonii,
Kaukazu, Europy Południowej i Ameryki Północnej

Zoo w Opolu

Jezioro Otmuchowskie

Opolskie Zoo leży na Wyspie Bolko i choć to
centrum dużego miasta, stanowi prawdziwą oazę
spokoju i relaksu, z dala od samochodów, wśród
starodrzewia

Jezioro Otmuchowskie to niezwykle atrakcyjny
zbiornik rekreacyjno-wypoczynkowy. Prócz
leżakowania na plaży, istnieje tu możliwość
popływania na sprzęcie wodnym, wędkowania, czy
spacerowania w niezwykle malowniczych
okolicznościach przyrody

Stadnina Koni w Mosznej

Wieża widokowa na Biskupiej
Kopie
Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) to najwyższy
szczyt Opolszczyzny i Gór Opawskich we
wschodnich Sudetach. Praktycznie leży już po
czeskiej stronie, ale przebiega przez nią polskoczeska granica

Jeziora Turawskie
Największą atrakcją Turawy i okolic są pięknie
położone zbiorniki wodne, przyciągające turystów
nie tylko z Opolszczyzny

Pałac w Żyrowej

Jezioro Nyskie

Historia pałacuPałac w Żyrowej to przepiękna
barokowa budowla znajdująca się nieco na zachód
od

Jezioro Nyskie to zbiornik retencyjny powstały w
1972 roku. Położony jest on w dolinie Nysy
Kłodzkiej, na terenie Otmuchowsko - Nyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu

Zamek w Niemodlinie
Zamek w Niemodlinie to potężna,
późnorenesansowa rezydencja z XVI wieku, złożona
z czterech skrzydeł wznoszących się wokół
prostokątnego, arkadowego dziedzińca, na który
wchodzi się przez wieżę

Twierdza Nysa
Twierdza Nyska to jeden z najlepiej zachowanych na
Śląsku systemów fortyfikacji, obok Twierdzy
Kłodzkiej i

Amfiteatr na Górze Św. Anny

Mury obronne w Paczkowie

Kamienny amfiteatr na Górze Św. Anny znajduje się
w parku, nieopodal

Mury obronneŚredniowieczne mury obronne
Paczkowa to unikatowa atrakcja nie tylko na miarę
tego miasta, ale i całej Polski. Zachowały się
tutaj baszty łupinowe, pochodzące z XIV wieku,
które należą do najlepiej zachowanych zabytków
tego typu w naszym kraju

Drewniany kościół w Strzelcach
Opolskich
Przy głównej drodze czyli ulicy Opolskiej w
Strzelcach Opolskich, na cmentarzu parafialnym stoi
ładny drewniany kościół Św

Kościół Na Górce w Opolu
Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i Św. Wojciecha
stoi na najwyższym wzgórzu

Sanktuarium na Górze Św. Anny
Sanktuarium Św. Anny na Górze Św. Anny to bardzo
popularne miejsce pielgrzymkowe, słynące od
wieków z kultu Św

Zalew w Paczkowie
Malowniczy Zalew w Paczkowie to zbiornik
retencyjny, który powstał w 2002 roku w wyniku
zalania wielu małych stawów, akwenów i meandrów
na rzece

Rejsy po Jeziorze Nyskim

Kościół minorytów w Brzegu

Latem po Jeziorze Nyskim kursuje statek Gracja, taki
rejs to wielka frajda, tym bardziej, że na
przeciwległym brzegu jeziora widać zarysy gór

Kościół Św. Piotra i Pawła to najstarszy zabytek w
Brzegu, wzmiankowany już w 1285 roku

Zamek w Strzelcach Opolskich
Najstarsza wzmianka o zamku myśliwskim w
Strzelcach Opolskich pochodzi z 1303 roku

Muzeum w Brzegu
Muzeum Piastów Śląskich czynne jest codziennie za
wyjątkiem poniedziałków. W soboty wstęp do
komnat zamkowych jest bezpłatny.
Muzeum znajduje się we wschodnim skrzydle zamku
piastowskiego od 1945 roku

Baszta w Krapkowicach
Mury obronne W Krapkowicach zachowały się ślady
XIV-wiecznych murów miejskich, które kryły
niegdyś cztery bramy

Trasy rowerowe w Turawie
W granicach gminy Turawa poprowadzono i
oznakowano 5 tras rowerowych:
Trasa nr 18 (C): prowadzi północną stroną jeziora
obok ośrodków wypoczynkowych na

Park Naodrzański w Brzegu

Baszta w Strzelcach Opolskich

Bulwary nad Odrą

W średniowieczu, kiedy w Strzelcach Opolskich
budowano

Piękny park nad rzeką Odrą, otaczający Zamek
Piastów Śląskich, powstały pod koniec XIX wieku w
miejscu zasypanej fosy

Dom Kata w Paczkowie
Ciuchcia w Nysie
Nysa Ekspress czyli Ciuchcia w Nysie to fajna
atrakcja turystyczna w tym zabytkowym mieście.
Przejażdżka Ciuchcią to nie tylko oglądanie
zabytków i ciekawostek Nysy, przewodnik cały
czas na bieżąco opowiada o różnych budowlach,
zabytkach, najciekawszych zakątkach miasta i
przytacza anegdoty

Dom Kata w Paczkowie to zabytkowy,
charakterystyczny budynek pochodzący z XVIII
wieku, zbudowany metodą muru pruskiego

Wieża Piastowska w Opolu
ul. Piastowska

Fort Wodny w Nysie
Fort Wodny w Nysie należący do Twierdzy Nyskiej
znajduje się w rozległym Parku Miejskim, pełnym
starodrzewu

Symbol Opola, najstarsza strażnica w mieście, od
700 lat górująca nad Wyspą Pasieka

Rynek w Paczkowie
Paczkowski Rynek to centralny plac miasta, wokół
którego skupione są najważniejsze obiekty
zabytkowe. Od zewnątrz Rynek dawniej osłaniały

Muzeum Czynu Powstańczego na
Górze Św. Anny
Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny
powstało z okazji 40-lecia III Powstania Śląskiego

Katedra w Nysie
Muzeum Gazownictwa w
Paczkowie

Katedra nyska czyli kościół Św. Jakuba i Św.
Agnieszki to jedna z największych i najpiękniejszych
świątyń gotyckich nie tylko na Śląsku, ale i w całej
Polsce

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie to obok
obwarowań jedna z ciekawszych atrakcji

Kościół w Paczkowie
Mury w Strzelcach Opolskich
Historia murów miejskichW średniowieczu przez
Strzelce przebiegał szlak handlowy

Kościół Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie to od
wieków kościół parafialny, a przy tym świetny
przykład świątyni obronnej z XIV wieku

Pałac w Złotogłowicach

Kościół w polu koło Sidziny

Pałac w Złotogłowicach to dziś praktycznie
zwyczajny dom, zamieszkany przez prywatnego
właściciela, jednak budowla ma wiele uroku i swym
wyglądem przywodzi na myśl pałace czy dworki

Koło miejscowości Sidzina leżącej niedaleko Nysy,
przy trasie Niemodlin - Nysa, w szczerym polu wśród
drzew i zbóż, stoi piękny kościółek ze strzelistą
wieżą, który przez miejscową ludność nazywany jest
kościółkiem w polu koło Sidziny

Szlaki turystyczne w Niemodlinie
Niebieski "Szlak martyrologii jeńców wojennych":
Niemodlin - Szadurczyce, 15 kmSzlak pieszy i
rowerowy rozpoczyna się na dworcu PKS w
Niemodlinie

Zamek biskupów w Ujeździe W
centrum Ujazdu w woj. opolskim niedaleko

Wieża Bramy Górnej w
Głuchołazach
pl. Basztowy Głuchołaskie obwarowania powstały
około 1350 roku na polecenie biskupa Przecława z
Pogorzeli

Kościół Ojców Franciszkanów w
Opolu
Tuż przy Rynku, idąc ulicą Zamkową, napotkamy
gotycki kościół klasztorny liczący 600 lat, obecną
wieżę dobudowano jednak dopiero w 1899 roku

