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Чи можна знайти кращу форму сприяння культури та історії даного регіону, ніж ак-

тивний релакс та відпочинок? Знання, передані у формі ігор, творчих занять або 

показів на довго залишаться в пам’яті, а їх аніматори та господарі заходів є, без сум-

нівів, ефективними амбасадорами вартостей та стратегій розвитку у сферах своєї 

діяльності. Вдячним та привабливим полем стану таких справ являються міста пів-

нічно-східної Польщі та Тернопільської і Рівненської областей, розташованих на те-

риторії Західної України, неподалік від кордонів Польщі та Білорусі.

Перевагою цього являються не тільки географічні чи природні характеристики, але 

і незвичайно інтригуюча та барвиста історія цих земель, доля яких, хоча нерозривно 

перепліталася з історією Польщі, тепер належать до двох держав, а саме – Польщі та 

України. Ці країни, у даний час різняться своєю політичною природою, суспільством та 

економікою мають спільні історичні взаємозв’язки, доказом цього є також і місцевості 

Замки 
туристичні 
пропозиції  
Польщі та України

Warszawa
Poznań

Kraków

Lwów

Brześć

Olsztyn

Iława

Brodnica

Kwidzyn

Gniew

Grudziądz

Chełmno

Świecie

Tuchola
Chojnice Ostróda

Grunwald

Olsztynek

Mrągowo

Giżycko

Ryn

Bartoszyce

Reszel Kętrzyn Gierłoż

Świta Lipka
Jeziorany

Dobre Miasto

Braniewo

Elbląg

Sztum

Malbork
Lidzbark WarmińskiTczew

Gdańsk

GdyniaLębork

Bytów
Kościerzyna

Starogard
Gdański

Toruń

BydgoszczNakło

Szczytno

Działdowo

Przasnysz

Chorzele

Nidzica

Łomża

П О Л Ь Щ А

У к р А ї н АС л о в а ч ч и н а

Ч е с ь к а 

Л и т в а

р е с п у б л і к а

о б л .  ( р Ф )
к а л і н і н г р а д с ь к а

Б і л о р у с ь

Рівне Дорогобуж 

Тайкури 

Клевань

Пересопниця

Олика

Костопіль Губків 
Берестовець 

Гоща

Великі 
Межирічі

Корець

Баранівка

Дубрівка

Полонне

Гриців

Шепетівка

Ізяслав

Теофіполь

Тернопіль

Збараж

Вишнівець

ЛанівціЗалізціЗолочів

Радивилів Кременець

Дубно

Тараканів Пляшева

Демидівка

Луцьк

БерестечкоЧервоноград

Кам'янка-Бузька

Радехів

Горохів

Локачі

Купичів
Володимир-Волинський

Білогір'я

Острог

Межирічі

Дермань

Буща

НовомалинУр. Гурби

Любар

Старокостянтинів

Антоніни

 Новоград-Волинський

Березне



4 З а м к и  –  т у р и с т и ч н і  п р о п о З и ц і ї  п о л ь щ і  т а  у к р а ї н и4 З а м к и  –  т у р и с т и ч н і  п р о п о З и ц і ї  п о л ь щ і  т а  у к р а ї н и

На вихідні днi запрошуємо до Квідзина  ..................................  6

Оструда 
 – екскурсійні пакети по Західних Мазурах  .................  8

Запрошуємо  до  Готелю Замок Гнєв  ..................................... 10

На відвідини до Ігнація Красицького  ...................................... 12

Лицарські застілля в готелі ЗАМОК РИН****   ................. 14

Канікули на Мазурах в Готелі ЗАМОК РИН****  ................ 16

Запрошуємо до Битова та його околиць  
– 3-денна екскурсія по Битові  
та його околицях – I варіант  ........................................... 18

Запрошуємо до Битова та його околиць  
– 3-денна екскурсія по Битові  
та його околицях – II варіант  .......................................... 20

Кентшин – місто активного відпочинку  ......................... 22

Замок  в Нідзиці запрошує   ........................................................... 24

Середньовічні міські укріплення в Лємборку  ..................... 26

Мальборк  
– гарантоване зачарування!  ............................................ 28

Дзялдово – доторкнись до історії    ....................................... 32

Запрошує Вишнівецький палац  ................................................ 34

Запрошує замок князів Збаразьких  ......................................... 36

Фортифікаційні та природні перлини Малого полісся  
(Здолбунівський та Острозький райони)  ................. 38

Місто княжих таємниць  
та серце просвітництва  .................................................. 40

Шляхами княжої величі та козацької слави  ...................... 42

подорож  Східною Волинню  ........................................................ 44

На риби, гриби, коні,  
віслюки i параплани до Нового  ........................................ 46

 „Oльштин. Aктивно!”  ................................................................... 48

В Мальборку активно  .................................................................... 50

„Міжнародний штумський 
 біг солідарності”  ..................................................................... 52

Члухів – серед озер по-спортивному  .................................... 54

поморський шлях Св. Якова  ........................................................ 56

Березнівщина  
– відпочинок у Надслучанській Швейцарії  ................. 58

Неповторне погориння ................................................................ 60

Середньовічний ярмарок  
на св. Якова в Кентшині  ....................................................... 62

Лицарський турнір  
„За меч Конрада Валенрода”  .............................................. 64

Загальнопольський молодіжний  
фестиваль пісні SUPERHIT FESTIVAL   .............................. 66

Вармінський святковий ярмарок  ........................................... 68

Фестиваль трьох культур  ........................................................ 70

З М І С Т

та пам’ятки архітектури, які відіграють особливе значення в історії та культурі двох держав. 

Це для прикладу Зборів (місце, де відбулася відома битва Яна Казимира з козацьким вій-

ськом 1649 р. під час повстання під проводом Б. Хмельницького в Україні та підписання 

угоди), Кам’янець–Подільський (місце багаточисленних битв, найміцніша фортеця давньої 

Речі Посполитої, описане в т.ч. у Трилогії Г. Сенкевича), замок князів Острозьких та Любо-

мирських в Дубно (приймав у гості в своїх мурах в т.ч. гетьмана Івана Мазепу - шляхтича, 

дипламата та гетьмана Лівобережної України, шведського короля Карла ХІІ, російського 

царя Петра І). Істотним в історії Польщі є також період існування Тевтонського ордену, 

який утворив один з найграндіозніших у середньовічній Європі комплекс замків. Багато 

з них зберіглись до наших днів, зокрема і замок у Мальборку, який був столицею Тевтон-

ської держави (1309–1457 рр.), а тепер це туристичне місто, яке розташоване в Помор-

ському воєводстві. Також добре збереглись середньовічні замки єпископів та капітули на 

Вармії (Ольштин, Лідзбарк-Вармінський) та в Помезанії (Квідзин).

В теперішній час пам’ятники архітектури прикрашають пейзаж, є історичним відобра-

женням тотожності регіонів, а також являються доказом досконалості майстерності ар-

хітекторів та будівничих цих об’єктів. Замкам надано нові функції, в них розміщені музеї, 

бібліотеки, архіви, будинки культури, а навіть готелі і ресторани. 

Покази боротьби, історичні інсценізації, освітні стежки, 

концерти, музейні виставки, галереї, у поєднанні з готель-

но-гастрономічною базою задоволять навіть найбільш ви-

могливих клієнтів. Незаперечна, без сумнівів, одна з най-

більших переваг - це навколишнє середовище. Різнорідний 

цікавий краєвид, ліси, озера, річки, а також багаточисель-

на кількість тварин і птахів являють собою непереверше-

ний фон для захоплюючих зустрічей з природою, небу-

денною культурою, історією та пам’ятниками архітектури.  

Їх також можна уміло поєднувати з відпочинком, а особливо, 

з активним, для прикладу, з рейсами на кораблі, під вітрилами, 

сплавах на байдарках, велосипедними екскурсіями. Сердечно 

запрошуємо!
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На вихідні днi запрошуємо  
до Квідзина
Квідзин – 39-тисячне місто з понад 780-літньою історією, розташоване на річці Ліві  
в південно-східній частині Поморського воєводства. Це історичне місце перебування 
Помезанського єпископства, лежить на Шляху готичних замків, з чудово збереженим 
кафедральним собором та замком, який може похвалитись найдовшою в Європі сані-
тарною вежею. Одна з туристичних пам’яток – це і крипта великих тевтонських магістрів, 
в якій можна побачити гробовець Вернера фон Орсельна, Людольфа Кюніга фон Ватзау 
і Генрика Плауена. Туристи разом з туристичним провідником можуть відвідувати кафе-
дральний собор, який викликає чималий інтерес у спеціалістів, істориків та інших осіб, 
які спеціалізуються у цій галузі. Завдяки знанням та досвіду наших провідників, тими, що 
скористаються з їхніх послуг, також можуть бути діти та молодь. З думкою про осіб, які хо-
чуть пізнати історію столиці Нижнього Повісля, а також відчути особливу атмосферу цьо-
го міста, ми приготували Програму 3–денного перебування в Квідзині та його околицях.

Опис пропозиції:
1 – день – приїзд до Квідзина та розквартирування; прогулянка містом та відвідуван-
ня пам’ятних місць міста: кафедральний комплекс разом з замком капітули; зразки 
пам’ятників архітектури неоготичного стилю – залишки ратуші, давня синагога, костел 

св.Трійці, парафіальний дім, два колишні комп-
лекси, де проживали військові (в тому числі 
королівської унтер –офіцерської школи), будів-
ля вокзалу, комплекс механічного зернового 
млина, будівля пошти, будівля міської бібліо-
теки; обід; відпочинок в Комплексі рекреації та 
спорту: спортивно-видовищна зала (до послуг: 
басейн, гірка, джакузі, зал для гри у сквош, зал 
для занять важкою атлетикою, гімнастичний 
зал); вечеря.

2 день – сніданок, прогулянка містом та відвідування пам’ятних місць Квідзина  
– кафедрально-замковий комплекс: крипта Великих магістрів тевтонського Ордену; 
кафедральний собор (крипта Благословенної Дороти, XIV-ст. хори з фресками по-
мезанських єпископів та великих тевтонських магістрів, гробовець генерала фон 
дер Гроубена, стінні розписи, епітафії, сповідальниці); ,,Табуларіум’’ – крамниця з су-
венірами, колишня лікарня св. Георгія, будівля суду, Комплекс понадгімназійних шкіл  
nr 1 (давня Королівська гімназія на Пляцу Плебісцитовому), Комплекс суспільних 
шкіл, каплиця на вул. Баштовій, будівля міської бібіліотеки, палац урядової управи  
(вул. Катедральна), вечеря.

3 день – сніданок; рекреаційно–відпочинкова зона „Мілосна” – поїздка містом брич-
кою, відвідування міні – зоопарку; обід; заняття з виготовлення паперу (показ ви-
готовлення паперу) – історія виникнення паперу та започаткування писемності, 
забарвлення паперу японською технікою, письмо гусячим пером, ручне черпання 
паперу з паперової маси, відтискання лакових поверхонь; вогнище у поєднанні  
з вечерею; повернення додому. 

У програмі перебування також пропонуємо: курс верхової їзди, похід на байдарках, 
велосипедну екскурсію ,,Шляхом меннонітів” (голандських протестантів).

Для кого: 

Пропозиція адресована шкільним 
екскурсіям, туристичним групам  
та індивідуальним туристам.

Вартість: 
встановлюється індивідуально в залежності від 

побажань Клієнтів (можливий поділ пропозиції та 
користування  лише обраними розвагами)

терміни: 
за побажанням Клієнта

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Туристичне агенство „Евро Травель”

 вул. Таргова 22/1b, 82-500 Квідзин
тел. +48 55 275 75 57, +48 601 179 666

e-mail: biuroeurotravel@gmail.com

Туристичне б’юро „Ельжбєта”
вул. Таргова 11, 82-500 Квідзин

тел. + 48 55 275 98 60
e-mail: bt.elzbieta.kwidzyn@gmail.com

туристична інфОрмація: 
Туристична локальна організація

Квідзинської землі  „Ліва”
вул. Катедральна 18, 82-500 Квідзин

тел.+48 55 279 58 12
e-mail: liwa@kwidzyn.pl

www.lot-liwa.pl

Крамниця з суВенірами:
„Табуляріум’’

вул. Братерства народів 33,
82-500 Квідзин

тел.+48 55 273 21 21
e-mail: tabularium@ckj.edu.pl
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Західні Мазури з огляду на своє географічне положення, історично-культурні традиції 
та туристичні цікаві місця, утотожнюються з адміністративними територіями нинішньо-
го Острудського повіту та деякими гмінами повітів: Ілавського (Залєво, Ілава, Любава), 
Ольштинського (Ольштинек), а також Ельблонгського (Пасленк).

Опис пропозиції
Таєниці старої Оструди – запрошуємо на прогулянку Острудою, під час якої відвіда-
ємо найцікавіші місця і розповімо про їх незвичайну історію. Ви дізнаєтесь, між іншим, 
про замок, який збудували члени Ордену німецького Дому святої Марії Богородиці  
в Єрусалимі, про перший показ моди Коко Шанель в Прусії, про буддизм, який потрапив 

до Європи завдяки мешканцеві Оструди. Піс-
ля прогулянки запросимо Вас на відпочинок, 
поєднаний з дегустацією регіональних страв. 
Екскурсія триває близько 2 годин і реалізуєть-
ся, якщо в заявці є щонайменше 8 осіб.

Південна частина Західних Мазур – запро-
шуємо на екскурсію за місто, в процесі якої ми 
відвідаємо поле Грюнвальдської битви та му-
зей, заберемо Вас на прогулянку на найвищу 
вершину в цій частині Польщі, яка знаходить-
ся в межах парку узгір’я Дилевських гір. Потім 
запропонуємо відпочинок в милій атмосфері, 
поєднаній з дегустацією страв регіональ-
ної кухні. Екскурсія триває близько 4 годин.  

Перевезення пасажирів мікробусом або автобусом, у вартість квитків включено від-
відування музею Грюнвальдської битви.
Екскурсія реалізовується, якщо є щонайменше 9 охочих осіб.

Велосипедна екскурсія по гміні Оструда – пропонуємо велосипедну екскурсію  
довкола Дрвенського озера,  околишніми лісами за маршрутом Оструда–Пілавкі–
Оструда, в Пілавках – перерва на каву та домашню випічку,  після повернення до 

Оструди ми запросимо 
Вас  на дегустацію регіо-
нальних страв.
Довжина траси – 22 км. Гру-
па від 4–12 осіб. Екскурсія 
триває близько 4–5 годин.
Всі екскурсії  проводить  
ліцензований туристич-
ний провідник.

Для кого: 

Пропозиція  адресована активним  
та організованим туристичним  
групам  будь-якого віку.

Вартість: 
встановлюється індивідуально 

терміни: 
за бажанням Клієнта

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Західно-Мазурське товариство

туристичних провідників  та гідів 
вул. Радосна 10, 14-133 Старе Яблонкі

КОнтаКтні ОсОби: 
пьотр Лісовскі

тел. +48 513 159 805,
e-mail: plisow@wp.pl;

Кшиштоф Ковальчик
тел. +48 502 180 860,

e-mail: canis.kowalczyk@gmail.com
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Оструда  
– екскурсійні пакети по Західних Мазурах

Екскурсійні пакети 
замками Помор’я,  
Вармії та Мазур
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Запрошуємо до Готелю Замок Гнєв

Готель Замок в Гнєві – це унікальний 
замково-палацовий комплекс розташо-
ваний на мальовничому узгір’ї біля ріки 
Вісли. Це поєднання історії та незвичай-
ної атмосфери, яка криється в замкових 
мурах, виняткова суміш стилів та ком-
форту, співставлення елегентності та ви-
шуканості з мальовничими сільськими 
краєвидами. Замок вважається одним 
з головних осередків популяризації іс-
торії в Польщі. Протягом цілого року тут відбуваються конференції, інтеграційні з’їзди, 
вишколи, банкети, історичні зустрічі і т.п. 

Опис пропозиції
Великі можливості також дає база для проживання гостей: 250 спальних місць, що розта-
шовані в Замковому Королівському узгір’ї (Лицарський готель, Палац Марисеньки, Королів-
ський замок), а ще додатково до послуг гостей – ресторанні зали, бари, кав’ярні та лицарські 

корчми, які сприяють створенню неповтор-
ної атмосфери відпочинку та релаксу.
Особливість Готелю Замок Гнєв – це пло-
ща подвір’я замку, накрита дахом, що дає 
можливість для проведення концертів, 
ярмарок, показів моди, презентацій, уро-
чистих бенкетів та інших цікавих заходів.

10 конференц-залів, загальною площею 
1000 кв.м і найсучасніше аудіовізуальне 

обладнання відповідають стандартам навіть найбільш складних логістичних заходів.
Поєднуючи комфорт з духом традиційної польської гостинності ми пропонуємо 
перебування в СПА & Велнес Королеви Марисеньки з багатою пропозицією про-
фесійних процедур.

Готель Замок Гнєв – це також неповторне місце для організації Королівського весілля.
Наш готель забезпечить урочистість заручин та самого весілля в замковій каплиці 
разом з організацією весільної трапези, яку супроводжуватимуть гарматні залпи та 
покази лицарських боїв.

ГІДНО ПРИЙНЯТИ ТА ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБ НАШ КЛІЄНТ ПОЧУВАВСЯ В НАС ДОБРЕ 
– це основний девіз Готелю Замок Гнєв, який вже довгі роки забезпечує прийняття 
до нас щораз більш вимогливих Гостей, які нас відвідують.

Для кого: 

Пропозиція адресована  
малим та великим фірмам, сім’ям   
з дітьми, індивідуальним гостям  
та шанувальникам замків та історії.

Вартість: 
встановлюється індивідуально

терміни: 
довільні, за бажанням Клієнта

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Замек Гнєв Тз о.о.

вул. Замкова 3, 83-140 Гнєв
тел. +48 58 535 21 62

e-mail: marketing@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl
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Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах
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На відвідини до Ігнація Красицького

Пропонуємо цілорічну пропозицію проведен-
ня вихідних в „Готелі Красицький”, розташова-
ного в казковому оточенні замку вармійських 
єпископів в Лідзбарку-Вармінському. Це іде-
альна база для пізнання усього регіону Вармії. 
Ми рекомендуємо факультативні екскурсії до 
найцікавіших місць: Орнета, Фромборк, Добре 
Місто, Ольштин, Решель, Свята Липка, Сточек 
Кляшторни, Пєнєнжно, Гурово – Ілавецьке та 
Живково – „лелече село”.

Опис пропозиції:
Прагнучи задовольнити навіть найбільш ви-
могливих Гостей, ми пропонуємо цілорічний 
пакет проведення вихідних днів, який можна 

доповнити ще й іншими варіантами. Пакет, який складається з двох нічлігів, сніданку та 
обідо-вечері можна розширити на пропозицію „Готелю Красицький”, пристосовану до 
відповідної пори року, характеру відпочинку та віку Гостей. У весняно-літній сезон та 
в час ранньої осені пропонуємо для наших Гостей активний спосіб проведення дозвіл-
ля. Від готельної пристані відпливають гондоли, на яких можна вирушити у мандрівний 
рейс по річці Лині. Найближча байдаркова пристань пропонує прокат байдарок, спливи 
рікою Линою та Симсарною. Гості мають можливість, мандруючи разом з туристичним 
провідником, ознайомитись із Підзамчем та містом, можуть взяти участь у „Гельсберсько-
му квесті” – міській грі, поєднаній з ознайомленням з Лідзбарком-Вармінським та його 
історією. У розпорядженні Гостей також готельні велосипеди, які можна взяти на прокат 
в рецепції готелю, та палиці для скандинавської ходьби – в рецепції СПА. Цілорічні роз-
ваги, які пропонує „Готель Красицький’’ для своїх Гостей, це м.ін.: зустрічі з Астрономом, 
поєднані зі спостереженням неба. Мала обсерваторія, яка розміщена в Годинниковій 

вежі, має у своєму розпорядженні теле-
скопи для спостереження Сонця та ніч-
ного неба над Лідзбарком-Вармінським, 
а сам Астроном цікаво та доступно роз-
повість про космос, колекцію метеори-
тів і Миколая Коперника, який прожив в 
цьому місті кілька років. Протягом цілого 
року також доступна „Бібліотека-кафе” зі 
своїм багатим книгосховищем. Її надзви-
чайно охоче відвідують ті Гості, які прагнуть тиші і зосередженості, але також і ті, що 
люблять настільні ігри. Для тих, хто планує свій відпочинок поєднати з відновленням 
організму, терапевти СПА св. Катерини порадять, якими процедурами скористати-
ся найкраще, навіть під час короткого перебування. СПА „Готелю Красицький”, – це 
лауреат звання „Найкраще логістичне СПА у Польщі”, має вже міцну позицію серед 
Гостей, які охоче його відвідують. Невід’ємна частина СПА – Зона – велнес, в якій у 
візантійсько – бароковому стилі облаштований басейн, що знаходиться в готичних 
підземеллях. Басейн має підводний масаж струменів, водяний плащ, джакузі та три 
сауни: суху, мокру та з використанням інфрачервоного випромінювання. 

Для кого: 

наша пропозиція адресована 
індивідуальним гостям  
та сім’ям з дітьми

ПаКет ВКлючає:
нічліг в готичній або бароковій частині готелю, 

сніданки, обідо-вечері у ресторані,   
послуги бібліотеки, велнес-зона  

(сауна, джакузі, басейн, фітнес-зал)

ДОДатКОВі ПрОПОзиції:
рейси на гондолах, прокат байдарок або 

велосипедів, відвідування  підзамча,  
участь у  міській  грі, зустріч з Астрономом,  

оздоровчі процедури в СпА св. Катерини

терміни: 
цілорічно

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Конференційно-відпочинковий центр ЗАМОК 

Готель Красицький Лідзбарк- Варміньский,
пляц  Замковий 1/7, 11-100 Лідзбарк- Вармінський,

тел. +48 89 537 17 00, факс +48 89 537 17 01,
e-mail: hotel@hotelkrasicki.pl, 

www.hotelkrasicki.pl

Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах
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Лицарські застілля  
в готелі ЗАМОК РИН****
Готель ЗАМОК РИН**** – організатор Лицарських бенкетів розташований в готичному зам-
ку хрестоносців XIV-ст., раніше тут перебував тевтонський комтур. В замку чотирикрилої 
неправильної форми будівлі розташовані готельні кімнати, ресторан „Рефектаж’’, кабінети 
СПА, а в готичних підземеллях – басейн, сауни, винний погріб та нічний клуб. В арсеналі 
міститься казино, кегельбан, фітнес – зала, столи для гри в більярд та сучасний тренажер 
для гри в гольф. Біля замку розташований тенісний корт, пляж біля озера та пункт прокату 
спортивного інвертаря, велосипедні траси навколо озера та майданчик для проведення 
розважальних заходів для гостей готелю. В старому млині розташований „Гостинець Рин-
ський млин’’. В очікуванні на вечірній бенкет гості можуть разом з провідником побувати 
в кімнатах, підземеллях та околицях замку, знайомлячись із історією замку та міста Рин.

Опис пропозиції
Лицарські бенкети відбуваються на перекритому дахом замковому дворі, і все тут уде-
короване тевтонськими прапорами. Під великим балдахіном та підвішеними залізними 
люстрами, до довгих, щедро накритих столів може одночасно сісти навіть 350 осіб. Гості 
переодягаються в середньовічне вбрання: туніки для лицарів, сукні для дам та вбрання 

для дітей. Кухарі урочисто вносять печене порося, замкові страви та вироби. Пода-
ють до столу холодні закуски і гарячі страви, а на спеціальне замовлення розливають 
вино до лицарських тостів. На прикрашених столах знаходиться безліч салатів, як зі 
свіжих овочів, так і з варених, вегетаріанських та м’ясних страв, копченого м’яса, риб, 
випічки та фруктів. Лицарський бенкет на замковому подвір’ї перенесе Вас до барвис-
тих часів середньовіччя. Розваги проведе тевтонський комтур в оточенні озброєних 
орденських лицарів. Охочі візьмуть участь в конкурсах вдягання зброї та навчанні 
середньовічних танців. Прекрасне вбрання, видовищні покази боїв і спільні розваги  
з розповідями про давні часи, дадуть можливість відчути себе в ролі лицаря, дами або 
пажа. Трапеза триває три години разом з вечерою і повною програмою.

Для кого: 

Пропозиція адресована сім’ям  
з дітьми, індивідуальним гостям  
та організованим групам.

ПаКет ВКлючає: 
захід з повною програмою,  

щедру вечерю, прокат одягу для гостей

термін: 
травень – серпень

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Готель ЗАМОК РИН****, 

пляц Вольносьці 2, 11-520 Рин,  
індивідуальні гості: тел. +48 87 429 70 00,  

e-mail: hotel@zamekryn.pl
Групи від 20 осіб: тел. +48 87 429 70 35,  

e-mail: rezerwacje@zamekryn.pl, 
Більш детальніше на веб-сайті: www.zamekryn.pl

Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах
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Канікули на Мазурах  
в Готелі ЗАМОК РИН****
Канікули відмінні від інших? Вся Польща в серці Мазур? Активно і неактивно для малих  
та великих? Аж не віриться? А все ж таки в Ринському замку маємо майже все. Автомобі-
лем, велосипедом, байдаркою, чи парусною яхтою… літні подорожі серед блакитних вод, 
натуральної зелені лугів, кулінарних смаків досконалого ресторану „Рефектаж’’ і незвичай-
на атмосфера середньовіччя не дають змоги ніколи про це забути. Пакуйте рюкзаки, валі-
зи і добрий настрій та вирушайте в дорогу – до Рину! На відпочинок біля озера!

У відпускний канікулярний пакет входить: нічліги в замкових кімнатах, проживання в сти-
лізованій віллі біля замку або в Гостинці Ринський млин, де панує незвична атмосфера; Кулі-
нарна академія Готелю ЗАМОК РИН****; сніданки та обідо-вечері шведський стіл (щоденно); 

лицар, який йде в бій, або каштелянське святку-
вання – обідо-вечеря з мистецькою програмою 
(у вибрані четверги); Мандруй по замку жвавіше, 
щоб дізнатися як було у давнину – відвідування 
з хранителем замку; Казкові розповіді про лица-
рів – відвідування замку з провідником для дітей; 
мандрівка по замку з тремтінням; Хлюп до води – 
по нагороди–пошуки скарбу в басейні; Стрибок 
в чарівність середньовіччя (екскурсія по містеч-
ку Рин, будівництво замків та багато інших роз-
ваг); Вбрання з відповідної епохи для одягання, 
селфі та екскурсії; для тих, хто приїде у вихідні, 
– мандрівка в минуле – лицарські анімації перед 
замком (у визначені неділі); Казково та кольоро-
во – заняття для дітей з аніматорами; у вівторки 
до Рину вирушайте, шашлики засмажити на по-
спішайте – вечеря з барбекю; Пісня моряка, що 

лине над озером та лісом – спів пісень на 
морську тематику в „Гостинці Ринський 
млин’’; пляж, який охороняється, з при-
станню на озері Олув; адреналін в казино 
Кастле (у суботи); Літнє відпочинкове кіно 
із сім’єю; Що Великий Майстер затаїв від 
нас про всяк випадок? – казки про лица-
рів та пошук скарбу; дискотеки у нічному 
клубі; турнір з боулінгу; басейн і сауни  
в готичних підземеллях; спортивний май-
данчик для пляжного волейболу.

Для Гостей за додаткову оплату у нас пропонують: СПА Княгині Анни; кегельбан, 
пункт прокату туристичних велосипедів; тренажер гри в гольф; замкові моторні 
човни (не вимагається спеціальних дозволів на водіння); пункт прокату всього, що 
потрібне для риболовлі та засобів пересування на воді (моторолер, парусна яхта, 
водний велосипед) – на озері Олув (надзвичайно чисто, зона тиші) і на озері Рин-
ському (Шлях великих мазурських озер); екскурсії по Вармії та Мазурах (байдарко-
ві походи рікою Крутиня, туристичний провідник по Вармії та Мазурах); польоти  
на повітряній кулі; Крилаті Мазури – 
пропозиція авіаційних розваг; вітрила 
для Сухопутних Пацюків та Морських 
Вовків – розвага платна додатково; 
Підводний світ і таємниці озера Олув – 
пірнання з інструктором (теоретичний 
курс, необхідне устаткування, 20 хвилин 
підводної мандрівки, на згадку – фільм 
або світлини, а також сертифікат); із зам-
кового погребу на добру згадку – напій  
–  презентація вина „Кастелло Рин’’  со-
мелье в винному погребі. 

Для кого: 

Пропозиція скерована для 
індивідуальних туристів, а також для 
сімей з дітьми.

терміни: 
липень–серпень

Готель ЗАМОК РИН****, 
пляц Вольносьці 2, 11-520 Рин,  

тел. +48 87 429 70 00,  
email: hotel@zamekryn.pl

Більш детально на веб-сторінці: 
 www.zamekryn.pl

Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах
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Битів – це гарне,  більш як 650-літнє міс-
то, розташоване  на Битівському поозер’ї, 
що є частиною мальовничої Кашубщини. 
Головна туристична пам’ятка міста – це 
готичний замок хрестоносців, який був 
побудований на межі XIV i XV століть. 
Тут варто також побачити: готичну вежу    
XIV ст., костел св. Катерини, церкву св. 
Юрія та багато інших цікавих об’єктів. Би-
тівська земля багата на прекрасні крає-
види,  щедра на нетипову флору та фауну, 
пропонує туристам багато неповторних 
куточків природи, багатство лісів i чистоту 
озер. Визначені пішохідні, велосипедні та 
байдаркові шляхи,  які допоможуть краще 
пізнати красу місцевої природи.

Опис пропозиції
1 день – приїзд до Битова; поселення  
в готелі в замку-пам’ятці архітектури; екскур-
сія по місту: замок хрестоносців, Західно-Ка-
шубський музей, готична вежа з XIV ст., ринок 
міста, костел св. Катерини, давні будинки 
по вул. Івана Павла II, Кінна пошта, давні 
будинки по вул. Дримали, площа Шимона 

Крофея, церква св. Юрія, XIX-ст. залізничний міст через ріку Борию, стародавній млин 
(варіант відвідування з провідником або без нього); обід; відпочинок в Комплексі ре-
креації та спорту (в розпорядженні: басейн, гірка, водоспад, джакузі, сауна, зал для 
занять важкою атлетикою, солярій, зал для гри в рикошет); вечеря.

2 день – сніданок; ознайомлення з туристичними принадами битівського краю: 
Плотово – відвідини  Господарства Стип-Рековських i Музею польської школи; Ре-
ково – прогулянка  шляхом „Пам’ятки природи околиць Рекова та Плотова”,  вихід 
на найвищу вершину на Битовському поозер’ї  – Сємєжицьку гору (256 м н.р.м.) і на 
розташовану на ній оглядову вежу, з якої можна милуватися прекрасною панора-
мою битівської землі; Пяшно – випікання хліба в агротуристичному господарстві, 
відвідування поселення готів, кам’яних кіл і курганів, яким вже сотні років; вечеря. 

3 день – сніданок, показ боїв лицарів, навчання стрільби з лука, ігри та розваги, 
середньовічні танці, обід, повернення додому.

Для кого: 

Наша пропозиція адресована тим,  
хто хоче пізнати красу природи 
та історію Кашубщини – шкільним 
екскурсіям, туристичним групам  
та індивідуальним туристам.

Вартість: 
визначається індивідуально

терміни: 
за побажанням клієнта 

ПОДрОбиці ПрОПОзиції: 
Центр туристичної інформації  

вул. Війська польського 12, 77-100 Битів,
тел. +48 728 309 280

брОнюВання: 
Центр туристичної інформації  

вул. Війська польського 12, 77-100 Битів, 
тел. +48 728 309 280, 

e-mail: informacja.turystyczna@wp.pl

Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах

Запрошуємо до Битова та його околиць  
– 3-денна екскурсія по Битові та його околицях  
– I варіант
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Битів – це гарне, більш як 650-літнє місто, розташоване на Битівському поозер’ї, що є части-
ною мальовничої Кашубщини. Головна туристична пам’ятка міста – це замок хрестоносців, 
який був побудований на зламі межі XIV i XV віків століть. Тут також можна побачити: готиць-
ку готичну вежу з XIV ст., костел св. Катерини, церкву святого Юрія та багато інших цікавих 
об’єктів. Битівська земля багата на прекрасні краєвиди, рясна в щедра на нетипову флору 
та фауну, пропонує туристам багато неповторних закутків куточків, багатство лісів i чистоту 
озер. Визначені пішохідні, велосипедні та байдаркові шляхи маршрути, за допомогою яких 
можна які допоможуть краще пізнати красу місцевої природи. 

Опис пропозиції
1 день – приїзд до Битова; поселення в готелі в замку-пам’ятці архітектури; екскурсія по місту: 
замок хрестоносців, ЗахідньоЗахідно-Кашубський музей, готицька готична вежа з XIV ст., 

ринок міста, костел св. Катерини, давні будинки по 
вул. Івана Павла II, Кінна почта пошта, давні будинки 
по вул. Дримали, площа Шимона Крофея, церква св. 
Юрія, XIX-ст. залізничний міст через ріку Борию, ста-
родавній млин (варіант відвідування з провідником 
або без нього); обід; відпочинок в Комплексі рекреації 
та спорту (в розпорядженні: басейн, гірка, водоспад, 
джакузі, сауна, зала для занять важкою атлетикою, со-
лярій, зала для гри в рикошет); вечеря.

2 день – сніданок; сплив на байдарках річкою Слу-
пією „Папським байдарковим шляхом” від Сошиці  
до Галонзні Малої (можливість скорочення ділянки 
Сошиця – Големб’я Гура, в залежності від ступеня 
рівня підготовки учасників, також можливий варіант 
відвідування гідроелектростанції в Галонзні Малій або в Сошиці, одній із найстарших 
найстаріших в Європі); обід; показ боїв рицарів лицарів на замковій площі, навчання 
стрільби з лука, гри ігри та розваги, середньовічні танці; вогнище та вечера вечеря. 

3 день – сніданок; прогулянка (піша або на велосипеді) з Тухом’я, яка веде через: П’яшно 
– відвідання поселення готів, кам’яних кіл і курганів, яким сотні літ; Реково – проїзд шля-

хом маршрутом „Пам’ятки 
природи околиць Рекова та 
Плотова” до найвищої висо-
чини Битівського поозер’я 
– Сємєжицької гори (256 м 
н.р.м.), з якої можна милува-
тися прекрасною панорамою 
битівської землі; повернення 
додому.

Для кого: 

Наша пропозиція скерована  
для осіб, яким адресована тим, кому 
до вподоби активний відпочинок,  
тих тим, хто любить рух та контакт  
з природою – шкільних екскурсій,  
туристичних груп та індивідуальних 
туристів шкільним екскурсіям, 
туристичним групам та 
індивідуальним туристам.

Вартість: 
встановлюється індивідуально

терміни: 
за побажанням клієнта

ПОДрОбиці ПрОПОзиції: 
Центр туристичної інформації 

вул. Війська польського 12, 77-100 Битів,
tel. +48 728 309 280

брОнюВання: 
Центр туристичної інформації 

вул. Війська польського 12, 77-100 Битів, 
tel. +48 728 309 280, 

e-mail: informacja.turystyczna@wp.pl

Культурний туризм  
та відпочинок  
в історичних об’єктах
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Запрошуємо до Битова та його околиць 
– 3-денна екскурсія по Битові та його околицях  
– II варіант
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Кентшин 
– місто активного відпочинку

Кентшин, раніше називався Растенбург, це ма-
льовниче місто, історія якого сягає в серед-
ньовіччя. Дуже цікавим є тут те, що збереглась 
середньовічна забудова міста, яке оточене обо-
ронними мурами, готична базиліка св. Георгія, 
замок хрестоносців з XIV-ст. та центр міста, який 
був збудований на межі XIX i XX століть. Кентшин 
– це не тільки місто маєстатичних, середньовіч-
них пам’ятників архітектури, це також місце, де 
можна відпочити від міської суєти. Спортивно-
рекреаційний комплекс, в якому розташовані: 
басейн, корти, спортивний майданчик для гри  

у волейбол, амфітеатр, де проводяться концерти під вікритим небом та сучасний кіно-
театр, чисельні кав’ярні та ресторани, різноманітна база нічлігів – це багата пропозиція 
цього міста, яке розташоване на туристичних шляхах між Вармією та Мазурами.

Опис пропозиції:
Дво, або трьо-денний відпочинок враховує 
освітні заняття в замку м. Кентшина (музей, 
галерея „Конік Мазурскі”), а також екскурсії 
містом. Пропонуємо, в залежності від віку та 
умінь учасників, участь у виготовленні па-
перу за давньою технологією, організову-
ємо „історичні прогулянки”. Під час перерв 
між творчими заняттями ми запрошуємо 
відвідати музей та місто, а також вийти на 
оглядовий майданчик готичної базиліки св. 

Георгія. Для охочих - вечірнє ознайомлення з замком та передягання в копії середньо-
вічного одягу, зустріч у дворі замку на спільне приготування їжі з барбек’ю. 
Під час перебування в Кентшині цікавим заняттям також може стати перебування  
в „Стаді коней”, де можна поїздити на бричках. Також є можливість організувати поїздку 

до музею Мазур в Овчарні, до Гіжицька 
рейсом на судні по мазурських озерах, 
в Гєрлож, де була військова ставка Гітле-
ра, до Парку мініатюр Вармії та Мазур, 
до Мамерок – штабу Головного коман-
дування сухопутніх військ з часів II світо-
вої війни. Ми також рекомендуємо від-
відати в Безлавках тевтонський замок, 
який розташований серед мальовничої 
природи, замок вармійських єпископів 
в Решлі та базиліку в Святій Липці, яку 
називають ,,перлиною бароко”, де мож-
на послухати концерт органної музики.

Для кого: 

Наша пропозиція адресована 
організованим группам (також дітям 
та молоді) кількістю більше 5 осіб, які 
цікавляться історією та культурним 
спадком  регіону, традиційним 
ремісництвом та ремеслом.

Культурний  
та освітній  
туризм

Вартість: 
встановлюється індивідуально 

терміни: 
цілий рік

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Творчі майстерні та освітні заняття, 

екскурсія по замку та місті 
Музей ім. В. Кентшинського, 

пляц Замкови 1, 11-400 Кентшин, 
тел. +48 89 752 32 82, 

www.muzeum.ketrzyn.pl

екскурсії в найцікавіші місця регіону 
– PTTK в Кентшині 

Голова PTTK – Ришард Малковський,
тел. +48 608 652 501

 
Туристичний провідник по Вармії та Мазурах 

Ян Островський, 
тел. +48 601 236 940

Додаткові відомості про Кентшин: 
www.it.ketrzyn.pl

П р А к Т И Ч н А  І н Ф О р М А Ц І Я
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Замок в Нідзиці запрошує 

Потужна фортеця з XIV ст., що стерегла кордони Тевтонського ордену, була збудована 
з польового каміння та цегли. Це найбільше поселення на півдні орденської держави 
і охоронець її південних рубежів. Тут було місце перебування тевтонських прокурорів, 
війтів та комтура. У XVII ст. Нідзиця знаходилась на другому місці за кількістю проведе-
них відомських процесів в Герцогстві Прусії, було їх тут аж 23. У 1830–1945 рр. в замку 
містився суд та в’язниця. Замок був знищений 1945 р., був відбудований 1959–1965 рр., 
з призначенням на осередок культури, бібліотеку, бурсу для проживання, ресторан.  
Тепер тут знаходяться лицарське братство та майстерні різьби.

Опис пропозиції:
Ми запрошуємо Вас разом з провідником відвідати замок в Нідзиці. Додатково для органі-
зованих груп існує можливість проведення освітніх занять та лицарських показів з інтер-

Для кого: 

Пропозиція адресована 
шанувальникам замків та історії  
–  сім’ям з дітьми, індивідуальним  
гостям та огранізованим групам.

Культурний  
та освітній  
туризм

Вартість: 
визначається індивідуально

терміни: 
за побажанням Клієнта 

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Відвідування замку – весь рік –

 Будинок культури в Нідзиці (Замок) 
вул. Замкова 2, 13‐100 Нідзіца, 

тел. +48 89 625 03 70, 
www.it.nidzica.pl, 

www.nok.nidzica.pl 

Уроки історії та лицарські покази 
(за бажанням Клієнта) – інформація на сайті: 

www.rycerze.org, 
www.it.nidzica.pl
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активною презентацією лицарської зброї,  
з вистрілами з рушниць-гаківниць та гар-
мат-бомбард, з обговоренням елементів 
зброї, одягу та бойового оснащення. Також 
пропонуємо участь в середньовічних пле-
бейських іграх: кидки сокирою, стрільба  
з лука, кидання молота, списа, гонки на нар-
тах (у зимовий сезон) та багато ін. Замок  
в Нідзиці – це також місце лицарських су-
тичок, які відбуваються щорічно за тиждень 
перед інсценізацією „Битви під Грюнваль-
дом”. Під час турніру, який проводиться  

в липні, який якраз співпадає з проведенням Днів міста (www.nok.nidzica.pl), прово-
диться інсценізація спалення городища. Лицарські турніри також організовуються  
у зимовий період (вхід вільний ). Також запрошуємо відвідати разом з туристичним про-
відником джерела витоків річки Лини та інших заповідників природи, які розташова-
ні на території гміни Нідзиці. Особливо привабливий в будь-яку пору року заповід-
ник ріки Лини – найбільшої ріки Вармінсько-Мазурського воєводства. Висота схилів 
ріки часом сягає до 40 м, ніби підрізані чисельними джерельними улоговинами, які 
мають характер урвищ. На узбіччях ярів в результаті сильних, періодичних опадів,  
а також діяльності талих вод утворилося 12 поперечних ярів, в яких відбувається яви-
ще зворотньої ерозії, яке полягає на поступовому відступі джерел. Заповідник межує 

з місцем розмноження болотної черепахи 
в Орлові. Недалеко від озера також розта-
шоване місце поховання воїнів, які полягли 
в найбільшій битві східного фронту, під час 
I світової війни, яку називають Другою бит-
вою під Танненбергом. На території повіту 
знаходиться багато об’єктів оборонного 
призначення в т.ч..: Шведські вали i фраг-
менти Ольштинських позицій. Охоче запро-
шуємо відвідати і Гончарне село в Камьонці.
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яку було проведено  
в 2010–2011 рр. було 
також реконструйова-
но три вежі, а прилеглі 
вулички набули нового, 
гармонійного, узгодже-
ного з середньовічни-
ми укріпленнями, ви-
гляду. Реалізація цього 
завдання в значній мірі 
підвищила туристичну 
привабливість міста.

Відреконструйовані вежі були пристосовані для культурних цілей і ними без додат-
кових оплат можуть користатися туристи.
 
Вежа nr 24, вул. Дердовського – тут представлені копії середньовічного одягу, зброї 
та предметів щоденного ужитку.
 
Вежа nr 27, вул. Баштова – відбудована так, як було у XIX ст., містить виставку зни-
каючого ремісництва, ремесла, зільництва та виставку місцевих творчих майстрів.
 
Вежа nr 32, вул. Корчака – тут є зала з каміном, лицарська кімната з копіями зброї, 
предмети щоденного ужитку з середніх віків; це і місце перебування Лємборського 
лицарського братства.

У цьому історичному оформленні організовують, м.ін., покази історичної артилерії, 
стрільби з лука, середньовічної кухні, фестиваль давніх ремесел, ніч з привидами. 
В музеї без додаткової оплати демонструється фільм в технології 3D про середньо-
вічну оборонну ситему Лємборка.

Середньовічні  
міські укріплення в Лємборку
Лємборк розташований на трасі Поморського шляху Cвятого Якова, який веде до 
Сантьяго-де-Компостела в Іспанії. Як прочани, так і туристи повинні обрати собі за мету 
– побувати в Лємборку, адже минулі століття залишили в місті багато цінних та цікавих 
історичних пам’яток як з періоду середньовіччя, так і пізніших часів. На особливу увагу 
заслуговують міські укріплення, які завдяки дофінансуванню з Європейського союзу по-
вернули собі давній вигляд, а туристи мають можливість пережити цікаву подорож у часі.

Опис пропозиції
Лємборські укріплення були побудовані у XIV ст., після надання міських прав. До сьо-
годнішнього часу уціліли численні фрагменти мурів та башт. У рамках ревіталізації, 

Для кого: 

для індивідуальних туристів  
та туристичних груп

Культурний  
та освітній  
туризм

Вартість: 
вхід на вежі та на виставки в музеї вільний

терміни: 
відвідування –  довільне, вежі – після попереднього 

узгодження з музеєм;  історичні інсценізації 
відбуваються в період від весни до осені  

ПунКт ПрОКату ауДіО-гіДіВ В музеї:
 працює тоді, коли і музей,  та доступний для всіх 

зацікавлених пізнанням Лємборка
розпорядок роботи  пункту прокату  розміщено 

на веб-сайті: www.muzeum.lebork.pl  

ОрганізатОри: 
Місто Лємборк Музей в Лємборку,  

вул. Млинарська 14/15, тел. +48 59 86 22 414 
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl, 

www.muzeum.lebork.pl  

туристична інфОрмація: 
Центр туристичної інформації  

„Ворота кашубського персня”,  
Алея Неподлєглосьці 6, тел. +48 59 84 20 134, 

e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

Центр туристичної інформації  
– Місцева туристична організація   

„Земля лємборська -Леба”,  
вул. Дворцова (будинок залізничного вокзалу),

тел. +48 601 825 206,  
lotzl@wp.pl

Olsztyn

Iława

Brodnica

Prabuty

Kwidzyn

Gniew

Grudziądz

Chełmno

Świecie

Tuchola
Chojnice Ostróda

Grunwald

Olsztynek

Mrągowo

Giżycko

Ryn

Bartoszyce

Reszel
Kętrzyn

Gierłoż

Świta Lipka
Jeziorany

Dobre Miasto

Braniewo

Elbląg

Sztum

Malbork
Lidzbark WarmińskiTczew

Gdańsk

GdyniaLębork

Bytów
Kościerzyna

Starogard
Gdański

Toruń

BydgoszczNakło

Szczytno

Mława

Działdowo

Przasnysz

Chorzele

Nidzica

Łomża



28 З а м к и  –  т у р и с т и ч н і  п р о п о З и ц і ї  п о л ь щ і  т а  у к р а ї н и 29

Мальборк 
– гарантоване зачарування!
Кожен, хто давно не був у Мальборку, приїжджаючи тепер до цього прекрасного замку 
хрестоносців поза сумнівом буде в захопленні від багатьох нових об’єктів, і напевно не 
забуде вигляду прекрасного центру міста, де стоїть в центрі площі пам’ятник королю 
Казимиру Ягелончику. Міський фонтан, що танцює в ритм музики, оточена елементами 
малої архітектури центральна частина міста та численні ресторанчики – це все разом 
створює дивовижну атмосферу Мальборка, який до недавна асоціювався тільки з най-
більшим у Європі замком. 
Варто сюди приїхати, хоч би для того, щоб у цьому переконатись і констатувати, що 
„Один день – це дуже мало,” – і що це не лише маркетингове гасло. 
 
Опис пропозиції
1 день – приїзд до Мальборка та поселення у обраному місці для тимчасового прожи-
вання (пропоновані форми проживання – готелі, кімнати для проживання гостей, при-
дорожні отелі, місця для таборування, екскурсійні будинки, бурси). 

Кулінарна академія короля Мацю-
ся I (вік 3–13 років) – в процесі за-
нять діти особисто приготують ма-
карони, хліб, перепічки та вироби  
з шоколаду. Мета занять – показ та 
навчання дітей споживання здоро-
вої їжі. Діти одержать дипломи про 
закінчення Академії.

Або для старших дітей/молоді на 
вибір: 
Кулінарна академія Великих Май-
стрів в замку – заняття 3–4 год., що 

базуються на рецептах Трактату про добру смачну їжу XIII ст. та списках придбання 
товарів з часу на межі XIV та XV ст. Учасники особисто приготують близько 8 страв. 
Учасники поділені на 2-особові групи. Забезпечуємо в: рецептури, фартухи, дипло-
ми. Заняття також можуть проходити англійською мовою. 
Смак Gothicu – це марка, мета якої – відновлення продуктів харчування, основаних 
на 700-літній кулінарній традиції. Пропонуємо в т.ч.: повидло зі слив, анісові цукерки, 
крихкі тістечка, вишневу настоянку, сушені медові фрукти, забавки ручної роботи, 
порцеляна, інспірована замковими вітражами. Всі вироби в гарній упаковці, з моти-
вами фортеці на березі ріки Ногат. 
Після обраної Академії учасники пропозиції можуть познайомитися з обраними для 
себе розвагами Мальборка: 
Парк динозаврів – перший на Помор’ї парк рухомих динозаврів та драконів, який 
гарантує прекрасні розваги для кожного з відвідувачів. На площі 4,5-гектарного 
парку розміщені: освітні стежки, музей 
скам’янілостей, кінотеатр 5D, країна 
розваг, міні-зоопарк. 

Парк перешкод – пропозиція для тих, 
хто любить екстремальний спорт. Ко-
жен, незалежно від віку, може спробу-
вати свої сили, забезпечуючи собі при 
цьому незабутні розваги, зусилля та 
адреналін.

Історичний театр на території замку 
– Історичний музей пропонує освіт-
ньо-історичні програми з циклу Живий 
урок історії, Лицарська школа, турніри 
зі стрільби з лука, приміряння старо-
давнього одягу, починаючи від воїнів 
гоплітів, легіонерів та лицарів, закінчую-
чи гусарським одягом. 

Для кого: 

Для шанувальників замків та тих,  
хто любить пізнавати нове  
в будь-якому віці.

Культурний  
та освітній  
туризм
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Пристань знаходиться в міському парку біля річки Ногат, недалеко від тевтонського 
замку та центру міста. Це особливе місце на водному шляху Жулавської петлі. На при-
чалі були побудовані плаваючі платформи, пішохідні трапи та причальні відгалуження. 
Помости дають можливість одночасно причалитись 24 яхтам або парусним човнам. На 
території причалу знаходиться боцманат, побутові приміщення та кухня. Є можливість 
взяти на прокат байдарки та водні велосипеди. 
Обідо-вечеря – в обраному учасниками закладі харчування (великий вибір закладів 
харчування: ресторани, піцерії, бари).

2 день – після сніданку рейс Мальборк – Біла Гора. Тривалість рейсу – 3 години. Рейс 
проходить по водах мальовничої ріки Ногат, однієї з найважливіших рік на Жулавах. 

Під час рейсу учасники зна-
йомляться з історією регіону  
та насолоджуються неповтор-
ною красою місцевих краєви-
дів. На трасі рейсу знаходяться 
м.ін. замок в Мальборку, запо-
відник природи та два шлюзи,  
в т.ч. найвеличніший в Бялій 
Гуже. У новій парусній пристані 
(ОСiР Мальборк) можна взяти 
на прокат водні велосипеди та 
моторолери. 
Після рейсу – обід в місті в об-
раному ресторані та прогу-
лянка по Мальборку – міський 
майдан, фонтан та пам’ятник 
королю Казимирові Ягелончи-
ку, міні–макет замку в масштабі 
1:30 або поїздка туристичним 
поїздом по місту.

В Центрі туристичної інформації (біля місця, визначеного для прогулянок) мож-
на отримати інформаційні матеріали про місто. 
Повернення до готелю на вечерю.

3 день – сніданок в готелі, екскурсія до мальборського замку – найбільшої фортеці  
у Європі (час відвідування залежить від групи, до 3 год.), повернення додому. 
Музей експонує для туристів постійні виставки, в т.ч. багаті колекції бурштину,  
представлені в сучасному аранжуванні на експозиції під заголовком „Бурштинові 
контексти”, виставки зброї, кераміки, меблів, старовинних монет, предметів архітек-
турного декору, малярства та тканин, а також готичного різьблення та кілька тим-
часових виставок.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЄ: 
2 нічліги, харчування, розваги

ТЕРМІНИ: 
від травня до вересня

ОРГАНІЗАТОР ТА БРОНЮВАННЯ: 
Центр туристичної інформації в Мальборку, 

вул. Костюшки 54, 82-200 Мальборк, 
тел. +48 55 647 47 47, 

e-mail: cit@mwc.malbork.pl, 
www.visitmalbork.pl



32 З а м к и  –  т у р и с т и ч н і  п р о п о З и ц і ї  п о л ь щ і  т а  у к р а ї н и П р А к Т И Ч н А  І н Ф О р М А Ц І Я 33

Дзялдово  
– доторкнись до історії 

Дзялдово було засновано хрестоносцями 1344 р. на 
місці давнього рибальського поселення. В цей час хрес-
тоносці розпочали будівництво фортеці – однієї з при-
кордонних застав, яка стерегла південні рубежі Тевтон-
ської держави. В замку часто приймали гостей - великих 
магістрів, які зустрічались з мазовецькими князями. 
Тут також проходили мазовецько – хрестоноські суди.  
Після 1525 р. замок став одним з репрезентаційних 
місць перебування Альберта, герцога Прусії з династії 
Гогенцоллернів. Під час „шведського потопу” в 1655 р. 
в дзялдовському замку кілька місяців перебував швед-
ський король Кароль X Густав, приймаючи послів ро-
сійських, семигородських та турецьких. Дзялдовський 
ринок (центр міста) є одним з найбільших на Мазурах. 
Його утворюють стилізовані кам’яниці та ратуша. Тут та-
кож знаходиться найстаріша на Вармії та Мазурах аптека,  

заснування якої припадає на XVII ст. – „Аптека під орлом’’.

Опис пропозиції
Ми запрошуємо Вас ознайомитись з Інтерактивним музеєм ордену хрестоносців, який 
є лауреатом четвертого видання конкурсу „7 Нових чудес Польщі” щомісячника „National 
Geographic”. У залах музею відвідувачі можуть, за  допомогою проекції (реалізованої в тех-
ніці 3D, а також так званої розширеної реальності), мультимедійних дотикових екранів, 
анімації, макетів та експонатів, познайомитися з історією Згромадження Найсвятішої Діви 
Марії та Ордену хрестоносців. Застосування сучасної мультимедійної техніки сприяє по-
глибленню знань, не тільки про містобудівничі досягнення та техніки облоги укріплень, 
але й про те, як харчувалися та як було організовано повсякденне життя ченців. Цен-

тральною темою експозиції залишається регіон Дзялдова, починаючи від моменту 
появи на її території хрестоносців, та історія самого замку у Дзялдові. На піддашші 
на наймолодших відвідувачів чекають освітні забави, такі як: пошук „скарбів”, при-
мірювання озброєння та вбрання з відповідної епохи, укладання  гри з пам’ятками 
Дзялдова, перегляд фільмів та проекцій в спеціальному „демонстраційному шоломі”, 
віртуальне примірювання середньовічного одягу. 

Для кого: 

Пропозиція адресована особам, 
зацікавленим у пізнанні історії  
– індивідуальним туристам, сім’ям  
з дітьми, також туристичним групам.

Культурний  
та освітній  
туризм

Olsztyn

Iława

Brodnica

Lidzbark

ŻurominRypin

Sierpc

Drobin

Glinojeck
Ciechanów

Gniew

Grudziądz

Chełmno

Świecie

Tuchola
Chojnice

Grunwald

Olsztynek

Mrągowo

Giżycko

Ryn

Bartoszyce

Reszel Kętrzyn Gierłoż

Świta Lipka
Jeziorany

Braniewo

Elbląg

Dzierzgoń

Malbork
Lidzbark WarmińskiTczew

Gdańsk

GdyniaLębork

Bytów

Starogard
Gdański

Toruń

BydgoszczNakło

Szczytno

Mława

Działdowo

Przasnysz

Chorzele

Nidzica

Łomża

ціна: 
вхід до музею вільний 

брОнюВання: 
організовані групи,  

чисельністю більше 10 осіб,  
зацікавлені відвідуванням музею,  
повинні заздалегіть повідомити  

про бажання прибути до нас

Інтерактивний музей ордену хрестоносців,  
пл. А. Міцкевича 43, 13-200 Дзялдово, 

тел. + 48 23 697 76 30, 
e-mail: impk@dzialdowo.pl

музей Працює: 
вівторок – п’ятниця: від 10.00 дo 17.00  

(останніх охочих нас відвідати запрошуємо  
до години 16.00)

субота: від 10.00 до 16.00  
(в суботи охочих запрошуємо до години 15.00),  

в неділі та свята музей не працює
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Запрошує Вишнівецький палац

Перлиною Волині називали колись 
розкішний палац у Вишнівці – родо-
ве гніздо однієї з найпомітніших кня-
жих династій. Ще на початку   XVIII ст. 
останній представник роду – Михайло 
Сервацій на руїнах старого замку роз-
починає зведення розкішного палацу 
в стилі французького ренесансу, на-
вколо якого влаштовує бароковий 
сад. Внутрішнє оздоблення палацу 
вражало сучасників. Тут було зібрано 
численні колекції старовини, гобе-
лени, різні види зброї та порцеляни,  
в бібліотеці палацу зберігалося понад 
15 тис. томів книг зібраних з усіх куточ-
ків світу.
Наступними власниками маєтку у Ви-
шнівці стали графи Мнішки. Чотири 
покоління цього роду протягом більш 
ніж ста років володіли палацом та міс-
течком. Цей період став часом культур-
ного піднесення Вишнівця. Були зна-
чно збільшені колекції старовини, тут 

проходили бали, королівські прийоми, ставилися спектаклі. В різний час гостями палацу 
було багато знаменитостей. Тричі тут побував останній король Речі Посполитої Станіс-
лав Август Понятовський, російський царевич Павло І, український гетьман Іван Мазепа, 
письменники Тарас Шевченко, Леся Українка, Оноре де Бальзак та ін. 

Сьогодні Вишнівецький палацово-парковий комплекс входить до складу Національ-
ного заповідника „Замки Тернопілля”. З кінця ХХ ст. тут тривають ремонтно-віднов-
лювальні роботи. За досить короткий період було розроблено концепцію розвитку 
комплексу, відновлено фасади палацу, розпочато роботи по відновленню колишньої 

планувальної системи. Кожний 
відвідувач Вишнівецького па-
лацово-паркового комплексу 
зможе познайомитися з його 
багатою історією, прогулятися 
алеями старого парку, відвіда-
ти призамкову церкву XVI ст.  
В палаці сьогодні представле-
но колекцію старовинних ме-
блів, галерею родинних пор-
третів Вишневецьких та інших 
відомих історичних персона-
жів, діє зала сакрального мис-
тецтва, експонуються виставки 
сучасних художників та ін.

Для кого: 

Пропозиція скерована  
до любителів історії замків і палаців 
– родин з дітьми, індивідуальних 
відвідувачів та туристичних груп.

ціна: 
Дорослий квиток – 15 гр.

Студентський – 10 гр.
Дитячий – 10 гр.

Екскурсія:  
до 10 чол. – 80 гр.

більше 10 чол. – 100 гр.

терміни: 
Вишнівецький палацово-парковий  

комплекс відкритий для відвідувачів  
впродовж усього року. працює без вихідних. 

ОрганізатОр: 
Круглорічне відвідування палацу  

– Вишнівецький палацово – парковий комплекс,  
вул. Замкова 5, смт. Вишнівець, Збаразький район, 

Тернопільська обл. 47 313, Україна,
тел. +380 3550 3 12 34, 

e-mail: nzzt@ukr.net, 
http://nzzt.com.ua

Культурний  
та освітній  
туризм
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Запрошує замок князів Збаразьких

Однією з найцінніших пам’яток 
історії на Збаражчині є замок 
князів Збаразьких. Будівництво 
замку розпочалося 1620 року  
і до 1627 року роботи проводив 
Христофор Збаразький. А з 1627 
року естафету перейняв його 
брат Юрій. Замок будувався так, 
що відображав найновіші на той 
час досягнення фортифікаційно-

го мистецтва. Складався з палацу, казематних валів, чотирьох бастіонів та рову, на-
повненого водою. По внутрішньому периметру замку розташовані каземати. Зв’язок 
замку з навколишнім світом здійснювався через браму, розміщену у двоповерховій 
вежі, до якої провадив звідний міст. Двоповерховий палац побудований в стилі піз-
нього ренесансу. Після смерті останнього з князів Збаразьких – Юрія, замок перейшов 
до князя Януша Вишневецького, а після його смерті (1636 рік), до його сина Дмитра 
Вишневецького (помер у 1682 році). Між 1631–1649 роками князі Вишневецькі нада-
ли укріпленням бастіонного характеру-добудували каземати та бічні крила палацу. 
Майже 50 років замок був однією з головних резиденцій князя і за той час піддавався 
численним облогам та штурмам. Під час козацько-польської війни Збаразький замок 
став ареною запеклих боїв між козацькими військами і польськими загонами. Згодом 
ці події знайшли своє відображення у польській та українській літературі, а також  
у кінематографі.

Опис пропозиції
Запрошуємо дорогих гостей міста і краю до екскурсійного огляду Збаразького замку. 
До послуг відвідувачів понад 20 виставкових залів. Зокрема: зал трипільської культури, 

зали зброї, зали сакрального мистецтва, зал художньої кераміки, зал нумізматики, 
боністики і фалеристики, зал антикварних годинників та музичних інструментів.  
В Збаразькому замку експонується  найбільша колекція дерев’яних скульптур на-
родного майстра Володимира Лупійчука. Окрім цього, відвідувачі  замку мають 
можливість оглянути відтворенні інтер’єри Замкового палацу – Зелену велику та 
Малу жовту вітальні, Блакитну та Оливкову їдальні, Внутрішній дворик Замкового 
палацу, Панську гардеробну, Дзеркальний зал, Каретну, Аркову галерею, Марму-
ровий хол та Білокамінний зал. Гості міста Збаража і замку мають можливість взя-
ти участь у щорічних фестивалях, котрі відбуваються у травні-серпні. Це, зокрема, 
фестиваль відкриття туристичного сезону „Мандруємо Замками Тернопілля”, фес-
тиваль української козацької пісні „Байда” та інші (слідкуйте за подіями на сайті За-
повідника nzzt@соm.ua).

Для кого: 

Пропозиція скерована  
до любителів історії замків і палаців 
– родин з дітьми, індивідуальних 
відвідувачів та туристичних груп.

ціна: 
Дорослий квиток – 25 гр.

Студентський – 15 гр.
Дитячий – 10 гр.

Екскурсія:   
до 10 чол. – 80 гр.

більше 10 чол. – 100 гр. 

терміни: 
Збаразький замок відкритий для відвідувачів 

впродовж усього року. працює без вихідних.

ОрганізатОр: 
Круглорічне відвідування замку – Збаразький замок, 

вул. Н. Морозенка 8, м. Збараж, 
Тернопільська обл. 47 302, Україна

тел. +380 3550 24152, +380 3550 23449, 
e-mail: nzzt@ukr.net, 

http://nzzt.com.ua

Культурний  
та освітній  
туризм
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Фортифікаційні та природні перлини 
Малого Полісся 
(Здолбунівський та Острозький райони)

Опис пропозиції
Маршрут: Дермань – Буща – Ур. Гурби – Новомалин

День 1 
Дерманський Свято-Троїцький жіночий монас-
тир – одна з численних пам’яток архітектури, що 
залишилася у спадок від могутнього роду князів 
Острозьких. Версію про заснування монастиря 
Василем Красним часто намагаються заперечити. 
Однак, фрагменти оборонного муру, що входять до 
комплексу монастиря-фортеці та датуються рока-
ми правління княжої династії і, очевидно, є залиш-

ками замку Острозьких, не дозволяють спростувати цей факт. Тож, сьогодні монастир 
є пам’яткою архітектури національного значення, яка дивує відвідувачів не лише сво-
єю духовною величчю, а й архітектурною та історичною самобутністю. Тут також можна 
приклacтиcя до чудотворнoгo образy – ікони Казанської Божої Матері.
Національний природний парк „Дермансько-Острозький”. Після відвідання святині 
зміцнити віру в чудеса допоможе мандрівка природними ландшафтами, яка дозволить 
іще раз переконатися у вишуканій майстерності Творця. Екологічна стежка „Від Волині 
до Поділля” подарує масу відкриттів, оскільки лише тут на одній території можна спо-
стерігати подібне поєднання різноманітних форм рельєфу, багатогранність рослинного 
та тваринного світу, що є унікальним природним явищем. 
Урочище Гурби – місце історичної слави українського народу. В Гурбенських лісах відбувся 
найбільший в історії УПА бій із військами НКВС. Для вшанування пам’яті полеглих та звитяги 
УПА тут побудували меморіал та відкрили Свято-Воскресенський чоловічий монастир. 

День 2
Новомалинський замок – це оборонна фортеця, що була побудована наприкінці  
XIV століття. Камяна фортеця використовувалася як мисливська поки Князь Свидри-
гайло не подарував її родині Малинських, які добудували розкішний палац у стилі Ба-
рокко. Наступні власники замку – Сосновські доповнюють його архітектуру каплицею 
з загостреним куполом у неoготичному стилі. Оскар Сосновський перетворив Ново-
малинський замок на одну з найкрасивіших магнатських резиденцій в Україні. Нажаль, 
війна зруйнувала майже усі будівлі. Сьогодні у селі Новомалин руїни стародавніх мурів 
та башт, фундамент барочного палацу та каплиця, але вже без свого неoготичного даху.

Вapтo вiдвiдaти:
Етнофестиваль „НОВОМАЛИНСЬКА ЛЮБАВА”, с. Новомалин Острозького району  
(липень, щороку)
Етнозабави, екологічні акції, патріотичні та спортивні ігри, майтер-класи та фольлор-
ні виступи, а також маса інших подібних заходів!!! 
Контакти: Оксана Головко, Національний природний парк „Дермансько-Острозь-
кий національний природний парк”, тел. +380 979612372

МОТОФЕСТ. Зліт байкeрів, с. Батьківці, Острозького району (червень, щороку) 
Оазис відпочинку байкeрів, де можна відчути дух цієї культури, а також відпочити на 
лоні природи та взяти участь у різноманітних заходах. 
Контакти: садиба „Українська хата”, с. Батьківці, тел. +380 985044857, 
+380 676702362, Віталій Олішевський

Для кого: 

Дiтей тa ciмeй з дiтЬмн, a також 
допнтливої мололi, якa цiкaвитЬcя 
історичним минулим краю, 
біорізноманніттям його природного 
середовища, а також різноплановим 
дозвіллям. 

ціна: 
договірна

Дати: 
за запитом

ПрОЖиВання: 
Оздоровчий комплекс „Обухівські”, 

м. Острог, в. Яворницького 20, 
тел. +380 3654 2 28 35, +380 3654 3 19 31, 

+380 679 220 971

Готельні кімнати „Маестро”, 
м. Острог, пр. Незалежності 17, 

тел. +380 3654 2 20 22

Туристично – оздоровчий комплекс „Гармонія”,  
с. Оженин, тел. +380 97 27 400 79

П р А к Т И Ч н А  І н Ф О р М А Ц І Я
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Місто княжих таємниць та серце 
просвітництва

Опис пропозиції
Маршрут: Острог – Межирічі

День 1 
Національний університет „Острозька академія” – наступник першого вищого на-
вчального закладу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської 
академії, який у 2016 році відзначатиме своє 440-річчя. Сьогодні університет є науко-
вим, культурно-мистецьким центром не лише Рівненщини, а й України вцілому. Тут збе-
рігають та розвивають кращі освітні традиції, не забуваючи про минуле. Вас приємно 
здивують експозиції Музею історії Острозької академії, зокрема, наукова бібліотека, ко-
лекція стародруків, підземна художня галерея, студентсько-викладацький храм.
Острозький замок (XIVст.) – родове гніздо князів Острозьких, яке добре збереглося до 
наших днів. Ансамбль замку складається з: Мурованої вежі з родовим гербом при вхо-
ді (князівське помешкання із традиційним підземеллям, залою, де влаштовували пишні 
бенкети); Кругла башта, з якої за потреби вели обстріл; Богоявленського собору, який 
був не лише місцем для молитви, а й оборонною спорудою та усипальницею князів. 
Збереглася також надбрамна дзвіниця та фрагменти стін.

Замок зберігає численні таємниці княжого роду, 
серед яких найзагадковішою є постать найжадані-
шої нареченої XVI ст. – княжни Гальшки Острозь-
кої. Під час екскурсій краєзнавчим музеєм, який 
сьогодні розташований в стінах замку, Вам повіда-
ють про її нелегке життя. Для тих хто наважиться 
відвідати нічну екскурсію замком, можливо, по-
щастить зустріти і привид загадкової красуні, який, 
за твердженнями місцевих, і досі живе у замку. 

День 2 
Музей книги. Острозька земля стала осередком книгодрукування. Тут у 1578 році 
створили тогочасну книжну досконалість – Острозьку Біблію. Тут також побачив світ 
і один із найдавніших в Україні друкований „Буквар”. Сьогодні в Острозі знаходиться 
один із найбільших в Україні музеїв книги, який за кількістю та якістю видань може 
конкурувати лише з Київським Музеєм книги. 
Музей нумізматики зберігає понад 11 тисяч експонатів, серед яких монети, грошо-
ві сурогати, нагороди, бони, цінні папери, шати до ікон. Унікальністю вирізняється 
колекція українських грошових знаків ХХ століття, в числі яких підбірка паперових 
грошей українських міст – Одеси, Житомира, Кременця, Острога, загальнодержав-
ні гроші та цінні папери періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 років.  
Не менш цікавою є експозиція скарбів 17 і 20 століть. Музей володіє однією з двох  
в Україні повних колекцій пам’ятних та ювілейних монет Національного банку України.
Свято-Троїцький чоловічий монастир є ще одним свідченням архітектурного 
зодчества часів князів Острозьких, за наказом яких він змінював свій вигляд кілька 
раз: від укріпленого замку до кам’яного храму, який зберігся донині. Зараз обитель 
вважається одним з наймальовничіших оборонних монастирів України. Монастир 
має свою святиню – чудотворну ікону Божої Матері „Життєподательниця”, яку колись 
князю Острозькому подарував Вселенський Патріарх.

Вapтo вiдвiдaти:
Культурологічний фестиваль „ОСТРОГ. РЕНЕСАНС”, м. Острог ЧервенЬ щорокy
Мистецькі виставки, музичні події, театральні постановки, лекції у форматі відкритого 
університету, історичні реконструкції тощо.
Контакти: Острозька міська рада, НУ „Острозька академія”, ГО „Мистецькі експедиції” 
тел. +380 3654 2 33 35, +380 967220563

Фольклорно-етнографічне свято „ВЕЧІРНІ ЗАМКОВІ ГОСТИНИ” м. Острог ТрaвенЬ щорокy
Виставки-продажі, майстер-класи, княжа гостина (хмільний мед, княжа похідна 
каша), тематичні вистави про історичне минуле легендарного містечка. 
Контакти: Державний історико-культурний заповідник м. Острог, тел. +380 3654 
22656, +380 3654 22593

Для кого: 

усіх вікових груп, які цікавляться 
таємницями історії, витоками 
європейської освіти та 
книгодрукування

ЦІНА: 
договірна

ДАТИ: 
за запитом

пРОЖИВАННЯ: 
Оздоровчий комплекс „Обухівські”,  

м. Острог, в. Яворницького 20, 
тел. +380 3654 2 28 35, +380 3654 3 19 31, 

+380 679220971

Готельні кімнати „Маестро”, м. Острог , 
пр. Незалежності 17, 

тел. +380 3654 2 20 22

Туристично – оздоровчий комплекс 
„Гармонія”, с. Оженин, 

тел. +380 97 27 400 79
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Опис пропозиції
Маршрут: м. Дубно – с. Тараканів – с. Пляшева
 
День 1
Дубенський замок – твердиня Костянтина Острозького, що славився своєю непере-
можністю у боях та незмірними багатствами. Саме у Дубенському замку, кажуть, була 

чи не найбільша скарбни-
ця, яка і стала причиною 
багатьох ворожих нападів 
на замок. Про один з таких 
нападів оповідають ле-
генди, у яких ідеться про 
княжну Беату Дольську. Ря-
туючи власне весілля, вона 
розігнала з-під фортечних 
мурів татарське військо, 
поціливши гарматним по-

стрілом з замкової вежі у шатро хана. Ця башта і до нині зветься „Беаткою” на честь від-
чайдушної нареченої . 
Сьогодні замок є частиною Державного історико-культурного заповідника м. Дубно. 
Експозиції музею, розташованого тут, дозволять туристу відчути дух епохи та запропо-
нують оживити славетних представників роду Острозького, в рамках нічної екскурсії.

Тараканівський форт – чи не єдина оборонна споруда часів І Світової війни, що являла 
собою військове містечко з усією необхідною житловою та військовою інфраструкту-
рою. Таких як він у світі лише три, два з них – у Франції. 

Шляхами княжої величі 
та козацької слави

ДЕНЬ 2 
Національний історико-меморіальний заповідник „Поле Берестецької битви”. На Рів-
ненщині у 1651 році відбулася битва, яка аж до кінця ХІХ століття вважалася наймасштаб-
нішою у Європі. У ній зійшлися козаки й поляки-мушкетери, татари і священики, повстан-
ці-селяни, німецькі найманці і навіть діти, які підносили кулі. Легендарне поле, на якому 
точився той героїчний для українців бій, і через три століття лишилося таким, як було тоді. 
Тепер у цій місцині знаходиться Національний історико-меморіальний заповідник „Поле 
Берестецької битви”, де досі відчувається дух козацтва.

Вapтo вiдвiдaти:
ЗАХОДИ З ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ БИТВИ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ
с. Пляшева Радивилівського району (9-тa п’ ятния пicля Вeликодня, щорокy)
Вшанування пам’яті загиблих у битві під Берестечком, у рамках якого відбувається Боже-
ственна літургія, Панахида та покладання квітів до пам’ятника героям битви та проводить-
ся Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні „Встань, козацька славо! Засвіти зна-
мена !”

Контакти: Національний історико-меморіальний заповідник „Поле Берестецької битви”, 
тел. +380 3633 2 87 39

Для кого: 

усіх вікових груп, яким цікава історія, 
культура та мистецтво краю 

ціна: 
договірна

Дати: 
за запитом

ПрОЖиВання: 
Готель „Дубно”, 

вул.  Д. Галицького 9, тел. +380 3656 4 18 02,  
+380 3656 4 10 86

Мотель „Вежа”,  
м.  Дубно, Залізнична 61, тел. +380 50 51558 02

Готель „Антік Хауз”, 
м.  Дубно, вул. Замкова 17, тел. +380 969694366, 

+380 505795905

Готель „Енеїда”, 
м.  Дубно, вул. І. Франка 21 а, тел. +380 3656 7 31 93

Готель „Едем”, 
м.  Дубно, вул. Стара 2,  тел. +380 3656 4 25 50,  

+380 993015026

Готель „Візит”, 
с.  панталія, вулиця 17-го вересня 2,  

тел. +380 93 642 28 82, +380 68 635 93 08

П р А к Т И Ч н А  І н Ф О р М А Ц І Я
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Подорож Східною Волинню

Опис пропозиції
Маршрут: Рівне – Тайкури – Дорогобуж 
– Гоща – Великі Межирічі – Корець

Побудований наприкінці XVI – на початку 
XVII ст. замок в Тайкурах був важливою 
оборонною спорудою свого часу, однак 
після пожежі у 1825 році більше не відбу-
додувався. Також у Тайкурах збереглися: 
збудована у 1730 році кам’яна Покров-
ська церква, залишки костелу Святого Лаврентія та старий католицький цвинтар.  
Вздовж маршруту можна відвідати цікавий в архітектурному плані палац Валевських, 
який знаходиться у Гощі. Його архітектурний стиль нагадує швейцарські шале. Також  
у Гощі туристів можуть зацікавити Свято-Михайлівська церква та закладений наприкінці 
XVIII століття парк, який згодом був занесений до 10 найкращих парків України.
У Великих Межирічах можна побачити збудований у 1702 році за кошти краківського 
старости Єжи Домініка Любомирського кам’яний костел Святого Антонія. Також збере-
глись залишки палацу Стецьких та першого на Волині ботанічного саду.

Розташований в Корці замок за-
снований князями Острозьким, 
на початку XVI століття був укрі-
плений мурами, пізніше був добу-
дований міст. Протягом наступних 
кількох століть відбувались істотні 
перебудови замку, остання з яких 
– здійснена князем Чарторий-
ським – наблизила замок до світ-
ської архітектури і його справед-
ливо почали називати палацом.  
В 1832 році палацево-замковий 
комплекс внаслідок великої по-
жежі зазнав значних руйнувань, 
після чого уже не відбудовувався.
У Корці знаходиться Свято-Троїцький 
жіночий монастир, який був побу-
дований у 1620 році як францис-
канський кляштор.
Ще одним шедевром Корця  
є пам’ятка архітектури 1533 року 
– костел Святого Антонія.

Вapтo вiдвiдaти:
Обласне традиційне свято „Зелене Купало в літо упало” (м. Корець, липень) – фес-
тиваль народного мистецтва приурочений до народного свята – дня Івана Купала, 
який включає: виступи фольклорних колективів, народні ігри, розваги та гуляння, 
що були характерні для давньоруських слов’ян.
Обласний фестиваль народної творчості, історії та побуту „Красносільські вітряки” 
(с. Красносілля Гощанського району) – фольклорний фестиваль народної творчості,  
історії та побуту отримав свою назву завдяки вітряному млину, збудованому ще у ХІХ ст.

Для кого: 

люди, які захоплюються архітектурою 
минулого, сакральними пам’ятками  
та святими місцями сьогодення

ціна: 
визначається індивідуально

Дати: 
за запитом

ПрОЖиВання: 
Готель „Фестиваль”, с. Бранів, тел.+380 965006430

Кафе, мотель „Бастіон”, с. Самостріли,  
вул. Київська 21, тел. +380 661178468

ТзОВ – фірма „Оазис-М”
с. Бабин, вул. Незалежності 53 а,  

тел. +380 677273981, +380 956058903,  
+380 977592567

Культурний  
та освітній  
туризм

Рівне Дорогобуж 
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На риби, гриби, коні,  
віслюки i параплани до Нового

Нове – це мальовничо розташоване 
місто, яке має багату історію та цікаве 
сьогодення, що знаходиться в межах Ку-
явсько-Поморського воєводства. В місті 
збереглась середньовічна міська забу-
дова з цінними сакральними та мілітар-
ними пам’ятками. Нове також має пропо-
зицію для тих, хто цікавиться природою, 
тому що територія гміни поєднює в собі 
чарівність Сартовицько–Низької низо-

вини з Віслою, прохолоду озер та лісів лісоохоронної зони Тухольських борів. Сьогод-
нішній краєвид – це також результат праці наших попередників: придорожна липова 
алея та дуби в Трелі i Монтавах, паркові засадження в Коньчицах, Мілєві i Мілєвку. Осо-
би, які хочуть провести час активно в кінському сідлі, з вудкою в руках чи займаючись 
планеризмом, зможуть перевірити, як може битись їхній пульс. 

Oпис пропозиції
Ми пропонуємо перебування в Агротуристично-
му господарстві ,,Сєдліско’’ в Осінах – розташова-
ному на відстані 12 км від Нового, у поєднаннні з 
відвідуванням пам’ятників історії на території Но-
вого, разом з участю в історичних та культурних 
заходах, які відбуватимуться на території міста. 
Господарсто знаходиться в лісі біля озера Лонкош, 
пропонує туристам нічліги в 5 будиночках та хар-
чування. Господарство має власний пляж та пункт 
прокату водного обладнання. Перебування в гос-

подарстві буде нагодою для багатьох екскурсій: 
як піших, так і на велосипедах. В околишніх лісах 
є багато грибів, а в озері вдосталь риби. З „Сєдліс-
кєм” співпрацює, також варте уваги, Агротурис-
тичне господарство „Гузар” з Нового. На території 
господарства функціонує кінний завод, де мож-
на, скориставшись нагодою, взяти уроки верхо-
вої їзди. На території господарства є можливість 
залишитися на нічліг, тут також організовують 
дитячі табори в сідлі та кілька разів на рік кінні 
пробіги, коронацією яких є „Осінній біг Губерта”. 
Осіб, які б хотіли відчути атмосферу Італії, ми за-
прошуємо до Тосканії Коцєвської. Це еко-агро-
туристичне господарство веде польсько-італій-
ське подружжя та пропонує оригінальні страви, 
відпочинок в тиші та спокої. Справжньою ціка-
винкою є тут „ослина терапія” - онотерапія, осо-
бливо рекомендована для дітей. Для відважних 
Надвіслянське товариство „Активні’’ пропонує 
тандемні польоти з надвіслянського кліфу та зліт-
но-посадкової смуги в Пшинах.

Для кого: 

Пропозиція адресована ледарям 
та активним у будь-якому віці, хто 
полюбляє незвичайні і незатоптані 
місця, з цікавим минулим,  
але і з стрімким сьогоденням.

Активний 
туризм

ВАРТІСТЬ ТА СФЕРА ПОСЛУГ:
в залежності від очікувань Клієнта 

ТЕРМІНИ: 
довільні, за побажанням Клієнта

ОРГАНІЗАТОР ТА БРОНЮВАННЯ: 
Агротуристичне господарство „Сєдліско” 

Кристина Галецка Осіни, 86-170 Нове 
тел. +48 606 36 20 85 

e-mail: biuro@twojesiedlisko.pl 
www.twojesiedlisko.pl 

Агротуристичне господарство „Гузар” 
Барбара і Марцін Лєвандовсци 

Княтек 24, 86-170 Нове 
tel. +48 605 211 018 

e-mail: kalen75@wp.pl 
www.huzarnowe.cba.pl 

Надвіслянське товариство „Активні” 
вул. Комєровскєго 14, 86-170 Нове 

tel. +48 600 027 382 
e-mail: administrator@aktywninowe.pl 

www.aktywninowe.pl 

Тосканія Коцєвська
Аркадіуш Пстронг

Бохлін 71, 86-170 Нове
tel. +48 502 646 967

www.toskaniakociewska.pl
mail: bochlin@orange.pl

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ, 
ПАМ`ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА ПРИРОДУ: 

Центр культури „Замек” 
tel. +48 52 33 27 350 
www.gminanowe.pl
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„Oльштин. Aктивно!”

„Oльштин. Активно!” – це пропозиція 
для усіх, хто бажає активно провести 
час в Ольштині та його околицях.

Опис пропозиції
„Ольштин. Активно!” – це комплект пропо-
зицій відпочинку, який складається з тих 
видів спорту, якими займаються самі учас-
ники на території мальовничого Ольшти-
на та його околиць під наглядом інструк-
торів та провідників. Активний відпочинок 
поєднується і з ознайомленням з краєз-
навством. Пропонуємо такі дисципліни: 
байдарковий спорт, велосипедні рейди 
короткі (сімейні) та довгі (для витрива-
лих), велосипедний гравітаційний спорт, 
cкандинавська ходьба, кроси, прогулян-
ки з провідником, „зміїні човни’’, пірнання 
(підводні подорожі), гольф, канатні пар-
ки, йога i пілатес, оздоровча гімнастика 
тайцзіцюань, плавання, парусний та стрі-
лецький спорт, кінна їзда, бокс, пейнтбол, 
спінінг, плавання для немовлят, скелела-
зіння, танці (зумба, зумбатомік), фітнес, ар-
тистична їзда на велосипеді, марафони на 
витривалість, функціональне тренування  
та парки проведення дозвілля.

Для кого: 

для усіх, окремі дисципліни  
та зустрічі прoпонують відпочинок  
з різними рівнями складності

Активний 
туризм

Вартість: 
пропозиція загальнодоступна та в переважній 

більшості дисцилін безкоштовна

термін: 
квітень – грудень

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Адміністрація міста Ольштин 

пл. Івана павла II 1, 10-101 Ольштин 
тел. +48 89 527 31 11, 

www.aktywnie.olsztyn.eu 

Особа до контакту: 
Анджей  Koцєнцкі 

Відділ промоції Адміністрації м. Ольштин 
тел. +48 89 527 94 83 Olsztyn
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Кожен, хто давно не був  
у Мальборку, приїжджаючи 
тепер до цього прекрасного 
замку хрестоносців безсумнів-
но буде в захопленні від бага-
тьох нових об’єктів, і напевно 
не забуде вигляду прекрас-
ного центру міста, де в центрі 
площі стоїть пам’ятник королю 
Казимиру Ягелончику. Міський 
фонтан, що танцює в ритм му-
зики, оточена елементами ма-
лої архітектури центральна частина міста та численні ресторанчики – це все разом ство-
рює дивовижну атмосферу Мальборка, який до недавна асоціювався тільки з найбільшим 
у Європі замком.

Опис пропозиції
1 день – приїзд до Мальборка та поселення у обраному місці для тимчасового прожи-
вання (пропоновані форми проживання – готелі, кімнати для проживання гостей, при-
дорожні отелі, місця для таборування, екскурсійні будинки, бурси). 
Шанувальники активного відпочинку мають на вибір:
1. скелелазну стінку площею майже 100 кв. м (ширина 11 м, висота 5,5–10,5 м), за ама-

торами сходження наглядають інструктори;
2. тенісні корти з цегельною поверхнею та спортивний павільйон в якому знахо-

дяться спеціальні спортивні майданчики з синтетичною поверхнею;
3. льодовий палац, який працює від листопада до вересня (виміри 20×40 м, одночасно 

тут можуть займатися 100 чоловік);

Для кого: 

Пропозиція адресована тим, хто хоче 
активно провести час в Мальборку,  
а також познайомитись з містом 
– столицею давньої Тевтонської 
держави.

ПаКет ВКлючає: 
один нічліг, харчування, розваги

TEрміни: 
від травня до вересня, критий льодовий палац 

– від листопада до березня, 
відвідування замку протягом цілого року

БРОНЮВАННЯ АТРАКЦІЙ: 
Центр туристичної інформації в Мальборку, 

вул. Костюшки 54, 82-200 Мальборк, 
тел. +48 55 647 47 47, 

e-mail: cit@mwc.malbork.pl, 
www.visitmalbork.pl

В Мальборку активноАктивний 
туризм
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4. парк перешкод – пропозиція для тих, хто любить екстремальний спорт. Кожен, 
незалежно від віку, може спробувати свої сили, забезпечуючи собі при цьому не-
забутні розваги, зусилля та адреналін. Це одна з найдовших, довжиною 1200 м, 
трас у Польщі. Спеціальні перешкоди з різними рівнями складності;

5. байдарки – на новій парусній пристані можна взяти на прокат байдарки та водні 
велосипеди;

6. басейни – в готелі Маєвскі, в Гельдруку, а також в Комплексі шкіл 3 ступеня nr 4; 
обідо-вечеря – в обраному учасниками закладі харчування (великий вибір закла-
дів харчування: ресторани, піцерії, бари); 

7. прогулянка по Мальборку – міський майдан, фонтан та пам’ятник королю Ка-
зимирові Ягелончику, міні–макет замку в масштабі 1:30 або поїздка туристичним 
поїздом по місту, повернення до готелю на вечерю.

В Центрі туристичної інформації (біля місця, визначеного для прогулянок) мож-
на отримати інформаційні матеріали про місто. 

2 день – після сніданку, відвідування мальборського замку – найбільшої фортеці Єв-
ропи (час екскурсії залежить від групи, орієнтовно до 3 годин). Музей експонує для 
туристів постійні виставки, в т.ч. багаті колекції бурштину, представлені в сучасному 
аранжуванні на експозиції під заголовком „Бурштинові контексти”, виставки зброї, 
кераміки, меблів, старовинних монет, предметів архітектурного декору, малярства 
та тканин, а також готичного різьблення та кілька тимчасових виставок.
Після відвідування музею можна піти в такі цікаві об’єкти:
1. Парк динозаврів – перший на Помор’ї парк рухомих динозаврів та драконів, 

який гарантує прекрасні розваги для кожного з відвідувачів. На площі 4,5- гектар-
ного парку розміщені: освітні стежки, музей скам’янілостей, кінотеатр 5D, країна 
розваг, міні-зоопарк. 

2. Історичний театр на території замку – Історичний музей пропонує освітньо-іс-
торичні програми з циклу Живий урок історії, Лицарська школа, турніри зі стріль-
би з лука, приміряння стародавнього одягу, починаючи від воїнів гоплітів, легіо-
нерів та лицарів, закінчуючи гусарським одягом.



52 З а м к и  –  т у р и с т и ч н і  п р о п о З и ц і ї  п о л ь щ і  т а  у к р а ї н и П р А к Т И Ч н А  І н Ф О р М А Ц І Я

„Міжнародний штумський  
біг солідарності”
Місто Штум розташоване в Поморському воєводстві, на вістані 14 км від Мальборка. 
Місто знаходиться на перешийку між з’єднаними раніше двома озерами, Штумським 
та Варлевіцьким, які разом з навколишніми лісами створюють винятковий природно-
пейзажний комплекс. Вдало розташований i укріплений Штумський замок був базою 
для військ хрестоносців, які звідси вирушали у воєнні походи на Литву. За часів хресто-
носців замок також був літньою резиденцією Великого магістра.

Опис пропозиції
Для шанувальників активного відпочинку Легкоатлетичний спортивний клуб „Зантур 
Штум’’ в черговий раз, 3 травня, організовує Міжнародний біг солідарності. Це один  
з найбільших спортивних заходів, які організовуються на Повіслі. Найважливіший пункт 

програми – Головний біг на 10 км, передба-
чений також біг для дітей та рекреаційний 
марш скандинавської ходьби. Різнорідність 
трас та дистанцій дозволяє на спільний біг як 
спортсменам вищого розряду, так і аматорам 
в віці від кількох років до кількадесяти. 
Для осіб, які користуються послугами, запла-
новані уїк-ендове перебування в пансіонаті 
,,Іскра’’ з повним харчуванням, екскурсія по 
замках хрестоносців за маршрутом Маль-
борк – Штум – Квідзин, а також поїздка брич-
кою по околишніх лісових шляхах. Детальна 
інформація про біг та можливість запису зна-
ходиться на веб-сайті: zantyr.pl.

Для кого: 

для активних в будь-якому віці

Активний 
туризм

ПаКет ВКлючає: 
участь у заході безкоштовна,  

інші послуги встановлються індивідуально

термін: 
травень

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Адміністрація міста і гміни Штум,  

вул. Міцкевича 39, 82-400 Штум 

Стайня Іскра Якуб Госса,  
Штумське поле, вул. Лонкова 19, 82-400 Штум 

Легкоатлетичний спортивний клуб 
„Зантур Штум’’, вул. Сінкєвича 54, 82-400 Штум 

ОсОби ДО КОнтаКту: 
Ришард Мазерскі, тел. +48 608 038 472 

Якуб Госса, тел. +48 504 025 326 

брОнюВання нічлігіВ:
Стайня Іскра Якуб Госса, Штумське поле,  

вул. Лонкова 19, 82-400 Штум, 
e-mail: kontakt@stajniaiskra.com.pl
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Члухів
– серед озер по-спортивному

Ми сердечно запрошуємо до Члухова – міста, яке пишається вже понад 665-літньою своєю 
історією, розташованого в південно-західній частині Поморського воєводства. Ліси та озе-
ра, що знаходяться в місті, це справжній рай для туристів, які полюбляють активний відпо-
чинок, а також шанують спокій та тишу. 

Опис пропозиції
Осередок спорту та рекреації в Члухові пропонує нічліги на наметовому полі та в кемпін-
гових будиночках. Досконале розташування біля Рихновського озера заохочує скориста-
тися пляжем, а також сучасним водним парком, на території якого знаходяться міні-басейн 
для наймолодших, а також гірки в формі ринв, труб та багатоколійна ковзанка. До послуг 
шанувальників активного проведення дозвілля також канатний парк, який є досконалою 
формою розваг не лише для дітей, але і для дорослих! Це чудовий задум однаково ціка-
вий як для шкільних екскурсій, так і для сімей, які хочуть виїхати за місто. Канатний парк 
складається з трьох окремих етапів з диференційованим рівнем складності: дитяча траса 
(16 перешкод), траса середня (19 перешкод) і складна траса (27 перешкод). Біля канатного 

парку також розташовано стадіон для занять в міні-гольф (єдиний в Польщі, який від-
повідає вимогам Міжнародної федерації міні-гольфа), який складається з 18 позицій  
з різним рівнем складності подолання перешкод. 
Якщо Ви хочете відпочити, а також приємно провести свою відпустку, не має значення 
чи Ви самі, чи зі своєю сім’єю, чи з приятелями, а може вдвох, – ми сердечно запро-
шуємо до нас.

Для кого: 

наша туристична пропозиція  
адресована всім охочим активним 
людям, сім’ям з дітьми, молоді  
із спортивних клубів, особам 50+

Вартість: 
встановлюється індивідуально, в ціну включене: 

харчування, нічліги, вхід до парку розваг,  
в тренажерну залу, сауну, прокат  

спотривного оснащення 

термін: 
травень – серпень

ОрганізатОр і брОнюВання: 
Осередок спорту і рекреації,  
вул. Школьна 1, 77-300 Члухів,  
тел../факс +48 59 83 42 553,  

e-mail: osir5@wp.pl,  
www.osir.czluchow.pl 

КОнтаКтна ОсОба: 
Ігор Бодзяк 

директор Осередка спорту та рекреації 
тел./факс +48 59 83 42 553

Активний 
туризм
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Поморський шлях Св. Якова

Лємборк знаходиться на туристично 
– прощенському шляху, який було від-
новлено в рамках проекту Єросоюзу 
„RECReate – Pomor ska Droga św. Jakuba.” 
Цей шлях – це частина європейської 
мережі, яка веде до Сантьяго- де- Ком-
постела в Іспанії.

Опис пропозиції
Шлях розпочинається в м. Кретин-
га (Литва) та веде через воєводства 
Вармінсько-Мазурське, Поморське, 
Західно-Поморське і в Ростоці (Ні-
меччина) з’єднується з європейською 
мережею. В Лємборку знаходиться 

святилище Св. Якова з його святими мощами. В музеї можна безкоштовно скористатись 
аудіо-гідами (мови: польська, англійська, німецька та литовська), з якими можна пройти 
частину міського шляху Св. Якова, відвідати найцікавіші місця та пам’ятки міста. Деталь-
на інформація про Шлях, його етапи, туристичні цікавинки та про базу послуг крамниць, 
місць на нічліги можна знайти в довіднику „Поморський шлях Св. Якова” та його інтер-
активній версії – www.re-create.pl/mapa/.

Для кого: 

Для індивідуальних туристів та 
туристичних груп,  в тому числі для 
осіб не задіяних в туристичному русі, 
тобто для осіб старших, з особливими 
потребами та сімей з дітьми.

Активний 
туризм

туристична інфОрмація: 
Центр туристичної інформації  

„Ворота кашубського персня”,  
Алея Неподлєглосьці 6, тел. +48 59 84 20 134,  

e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

центр туристичнОї інфОрмації: 
Місцева туристична організація   

„Земля лємборська -Леба”,  
вул. Дворцова 8a (будинок залізничного вокзалу),

тел. +48 601 825 206,  
lotzl@wp.pl
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Березнівщина  
– Відпочинок у Надслучанській Швейцарії

Опис пропозиції
Маршрут: Рівне – Костопіль – Берестовець –  
Губків – Березне

Подорож цим маршрутом дає можливість поба-
чити унікальну природу Надслучанської Швей-
царії, яка отримала свою назву завдяки гірському 
скелястому рельєфу, річкам та озерам.
Розташоване у Березнівському районі село Губ-
ків є одним з найдавніших поселень Великої Во-
лині. Саме тут, на дуже крутому правому березі 
ріки Случ був споруджений у свій час замок кня-
зів Семашків.  Сучасні руїни є залишками мурова-
ного замку, який в 1613 р. збудував князь Костян-
тин Семашко. Замок був зруйнований шведами у 
1708 р. і більше не відновлювався.

Руїни замку знаходяться на граніт-
ній скелі, яка майже надвисає над 
річкою, що дає можливість турис-
там насолоджуватись унікальним 
краєвидом.
У с. Берестовець у базальтовому 
кар’єрі можна спостерігати унікаль-
не геологічне утворення – „базаль-
тові стовпи”. Рівненським базальтом 
видобутим тyт викладені дороги 
Відня, Парижу, Праги. Надзвичай-

но цікавими об’єктами є Музей 
лісу, де представлені флopa  
i фayнa Полісся, та Березнівський 
дендрологічний парк, y якому зі-
брані експонати з усього світу.
Рельєф та характерні природні 
особливості місцевості сприяють 
поширенню екстримальних ви-
дів туризму – сплави на байдар-
ках та катамаранах по річці Случ, 
скелелазіння у ландшафтному за-
казнику „Соколині гори”.

Можливі види  
активного дозвілля:
Базальтовий кар’єр, скелелазін-
ня, сплави по річці Случ

Для кого: 

люди, яким подобається природа, 
активний відпочинок  
та екстримальні види туризму

ЦІНА: 
визначається індивідуально

Дати: 
за запитом

ПрОЖиВання: 
Готель „Берізка”

м. Березне, вул. Андріївська, 
тел. +380 36 535 66 13

Кафе-бар готельного типу „На коня”
с. Тихе, вул. Зелена 18б, 
тел. +380 36 575 43 52

Кафе-бар готельного типу „Діана”
м. Костопіль, вул. Чубинського 14a, 

тел.+380 36 572 30 28

Готель ТзОВ „Світанок”
вул. Степанська 14а, 

тел. +380 36 572 68 37

Активний 
туризм
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Неповторне Погориння

Опис пропозиції
Маршрут: Рівне – Клевань – Пересопниця

Розташований у смт. Клевань Рівненського району замок Чарторийських заснований 
у 1475 році князем Федором Чарторийським. Основну захисну роль фортифікаційної 
споруди виконувала західна вежа, яка була укріплена кам’яним бастіоном. На початку 
XII століття у замку розташовувався госпіталь, а з 1632 року він був реставрований та пе-
реданий єзуїтській колегії. Пізніше тут знаходилась польська гімназія, а в 1836 році був 
знову перебудований. Наразі з замкового комплексу збереглися: побудований з цегли 
віадук над ровом, дві напівзруйновані вежі, будівлі колишнього духовного училища та 
фрагменти фортечних мурів.
Поблизу Клеваня знаходиться Тунель кохання, який щороку відвідують тисячі туристів  
з усього світу. Іноземні експерти включають Тунель кохання до Топ-10 найромантичні-
ших у світі місць та найкращих у світі природніх тунелів.
Село Пересопниця було у XI–XIII століттях одним із найбільших населених пунктів  
Погориння. Саме тут 29 серпня 1561 року в Пересопницькому монастирі Різдва Пре-
святої Богородиці було вперше здійснено переклад Святого Письма з церковнословян-
ської на тодішню письмову староукраїнську мову – створене Пересопницьке Євангеліє, 

на якому складають присягу на вірність 
Україні її Президенти.
У 2011 році з нагоди відзначення 450-річчя 
Пересопницького Євангелія був відкритий 
культурно-археологічний комплекс „Пере-
сопниця”. Тут зберігається копія самого Пе-
ресопницького Євангелія, значна кількість 
археологічних експонатів та функціонуютЬ 
цікаві для туристів атракції.

 

Вapтo вiдвiдaти:
Районний фестиваль духовної музики „Дзвенить оркестрів мідь” (смт. Клевань, тра-
вень) – свято духовної музики, що збирає на Рівненщині шанувальників з усієї України.

Фестиваль історичної рекон-
струкції „Русь Пересопниць-
ка” (с. Пересопниця, липень) 
– фестиваль історичної рекон-
струкції, в рамках якого можна 
ознайомитися з життям людей 
середньовіччя.
Музичний фестиваль „Літо  
у Скольмо” (смт. Клевань, липень) 
– грандіозний концерт під відкри-
тим небом за участю виконавців 
різних культур та країн.
Фестиваль сакральної музики 
„Блага вість” (с. Пересопниця, 
серпень) – фестиваль, який 
збирає на одній сцені музичні 
колективи різних православ-
них народів.

Для кого: 

романитикiв, а також людeй, 
які захоплюються археологією, 
архітектурою та історією

ціна: 
визначається індивідуально

Дати: 
за запитом

ПрОЖиВання: 
Фермерське господарство „Кемпінг”, с. В. Омеляна, 
вул.  Дубенська 11а, тел. +380 362 26 28 10, 26 96 35

Мотель „Софія”, с. В. Омеляна,  
тел. +380 362 617 073, 613 073, 050 840 87 68

„4*4”, мотель, с. Колоденка, вул. Рівненська1а,  
тел. +380 362 20 88 00, +380 664 510 175

Готель ТзОВ „Нерудтехпром”, с. Біла Криниця,  
тел. +380 362 27 06 00, 27 07 25

Готель-ресторан „Айвенго”, с. Колоденка,  
вул. Зелена 53, тел. +380 362 20 89 52

Готель-кафе-бар, с. Клевань1,  
вул. Б. Хмельницького 71, тел. +380 362 27 04 85

„Хутір”, боулінг клуб, с. В. Омеляна, вул. Дубенська 11, 
тел. +380 362 61 76 58, 61 30 58, 067 695 21 11

Колиба „Скольмо”, вул. Б. Хмельницького1в,  
тел. +380 362 20 01 33, 20 03 04, 20 03 03

Готель „Швейцарія”, с. Обарів, вул. Соборна 51,  
+380 67 904 04 50, +380 362 61 93 00

патріот, спортивно-оздоровчий комплекс 
(Готель „Золота підкова”)

Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Козлин,  
вул. Колгоспна, 24

050 917 28 24, 0362 20 57 61, 098 601 17 48  
– прокат коней

Активний 
туризм

Рівне

Клевань

Пересопниця Дорогобуж 
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Радехів
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Буща
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Середньовічний ярмарок  
на св. Якова в Кентшині
Літом кожного року на „Середньовічний ярма-
рок св. Якуба” прибувають до Кентшина лицарі, 
купці та ремісники. Протягом кількох липневих 
днів та вечорів, навколо давнього тевтонського 
замку, розташованого між Вармією та Мазурами, 
проходить різнобарвний натовп фокусників та 
музикантів. Тут побачите роботи ткаль та гонча-
рів, ковалів та ливарників, ремісника-канатника  
і токара, покуштуєте давні регіональні страви. По-
знайомитесь з роботою письменника в майстерні 
рукописних книжок, мінцмейстер виб’є вам на 
згадку монету. У затінку замкової площі почуєте 
пісні прочан, подивитесь театральні постановки, 
а навколо замку побачите різнобарвний похід 
фокусників та музикантів. Бої лицарів та вечірні 
забави при звуках давніх інструментів творять не-
повторну атмосферу середньовічного видовища.

Опис пропозиції:
Під час ярмарку, упродовж дня відбуваються покази стародавніх ремесел, концерти 
давньої та традиційної музики, заняття для дітей. Кожен охочий може спробувати на-
вчитися нелегкого мистецтва ткацтва, виготовити крайки на дерев’яній рамці, кручення 
шнурів або точіння посуду на колі, що є копією середньовічного гончарного кола. Вечо-
рами на замковому дитинці покажуть театральні спектаклі, основані на мотивах давніх 
легенд та розповідей, відбуваються концерти середньовічної та традиційної музики. 
День часто завершує танцювальна забава з середньовічними та традиційними танцями 
різних країн Європи.

Для кого: 

Пропозиція для індивідуальних 
туристів, організованих груп, 
осіб, які цікавляться давньою 
і традиційною музикою та танцем,
шанувальників історії, тих, 
хто любить активний відпочинок,
поєднаний з безпосередньою 
участю в культурних заходах.

Заходи Вартість:
участь в творчих майстернях, спектаклях та 

концертах безкоштовна 

термін: 
кінець липня

ОрганізатОр: 
Музей ім. В. Кентшинського, 

пляц Замкови 1, 11-400 Кентшин,
 тел. +48 89 752 32 82, 

www.muzeum.ketrzyn.pl, 
www.jarmark.ketrzyn.pl
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Лицарський турнір  
„За Меч Конрада Валенрода”

Лицарський турнір „За меч Конрада Валенрода” у Члухові – це захід, в якому змагання 
для лицарських братств поєднано з постановкою битви взяття члухівського замку та 
презентація культури середньовіччя. Мета заходу – поглиблення історичної свідомості 
на тему історії XIV та XV ст. Можливість самим побачити „як то колись було”, пізнання 
доробку матеріальної культури епохи середньовіччя, можливість поспілкуватися з ли-
царем, ремісником, фотографування на місці розташування лицарів. Кульмінація взяття 
члухівського замку – це гуркіт гармат, скрегіт гаківниць та вистріли з луків. Від 2013 р. 
додатковою принадою є відвідини Регіонального музею, a від 2015 р. також замкової 
площі з виявленими раніше фрагментами середньовічних будівель.

Для кого: 

пропозиція адресована лицарським 
братствам, які беруть активну участь  
в турнірі, шанувальникам історії 
різного віку, сім’ям з дітьми

Заходи Вартість:
вхід на турнір та інсценізацію вільний

терміни: 
захід проводиться в серпні, 

а кожних п’ять років (2018) – в червні

ОрганізатОр: 
Регіональний музей в Члухові

вул. Косьцєльна 8, 77-300 Члухів 
e-mail: muzeumczl@interia.pl  

КОнтаКтна ОсОба: 
Кшиштофа Моніковська  

– директор Регіонального музею,  
тел. +48 59 822 44 03 
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Загальнопольський молодіжний 
фестиваль пісні SUPERHIT FESTIVAL

Дзялдовський фестиваль пісні є лауреатом конкурсу на Найкращий продукт та послугу 
на Вармії та Мазурах в категорії „Події” 2015 року. Його загальнопольське видання від-
бувається вже 7 років. На SUPERHIT FESTIVAL приїжджають найбільш талановиті молоді 
вокалісти зі всієї країни, яких оцінює фахове жюрі.

Опис пропозиції
учасники молодіжного фестивалю пісні SUPERHIT FESTIVAL прослуховуються у двох вікових 
категоріях. Члени жюрі – це відомі авторитети, музичні зірки попу, джазу, видавці, академічні 
викладачі або члени журі телепередач типу талант-шоу. У цій ролі виступали м. ін. Уршуля 

Дудзяк, Кристина Пронько, Кшиштоф Цу-
говський, Беата Козідрак, Пйотр Купіха, 
Анджей Кшиви, Аня Вишконі, Галіна Млин-
кова, Марія Садовська, Анна Домбровська, 
Гражина Лобашевська, Мартина Якубовіч, 
Лукаш Загробельний, Катажина Цереквіц-
ка, Ельжбєта Скрентковська. Постійними 
заходами фестивалю є концерти лауреатів, 
а також виступи зірок фестивалю. Завдяки 
SUPERHIT FESTIVAL у Дзялдові приймали 
гостей польської та зарубіжної сцени, такі 
музичні легенди, як, для прикладу, Мариля 
Родович, Будка Суфлера, Байм, Комбі, чи 
Боні M. У рамках фестивалю також органі-
зовані вокальні майстерні, які завжди про-
водить один з членів журі конкурсу. 

Для кого: 

пропозиція адресована 
шанувальникам музики, вокалістам

Заходи Вартість:
актуальна ціна квитків

термін: 
грудень

ОрганізатОр: 
Міський будинок культури,  

вул. Вольносці 64, 13-200 Дзялдово,  
тел. +48 23 697 21 92, 

e-mail: mdkdzialdowo@wp.pl 
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Вармінський святковий ярмарок

В грудневій атмосфері свят Різдва Христового (за григ. ст.) Старе місто в Ольштині заповню-
ється невеличкими крамничками з різноманітним асортиментом, який пропонують про-
давці добре підібраного товару: вироби майстрів ремесла, ласощі та святкові прикраси. Це 
справжній „сад святкових задоволень” як для мешканців, так і для туристів. 

Опис пропозиції
Святковий ярмарок своєю атмосферою та характером нагадує найкращі ярмарки в Євро-
пі, якими славляться австрійці та німці. Організатор мав такий задум, щоб це дійство було 
„магнітом”, який притягне клієнтів, які пропонуватимуть свої вироби для підприємців – ви-
робників регіональних товарів з Вармінсько-Мазурського воєводства. Згадані регіональні 
вироби – це кулінарні вироби, солодощі, алкогольні напитки, ремісничі вироби та народ-
ного мистецтва, ялинкові прикраси, забавки, одяг, біжутерія, екологічні вироби (пр. свічки  
з бджолиного воску) тощо. Вимір події зміцнюють численні супроводжуючі розваги, в т.ч. 
покази ілюмінації, венеціанська карусель, залізниця Св. Миколая, концерти, виступи театрів.

Для кого: 

захід загальнодоступний

Заходи ПаКет ВКлючає:
запропоновані розваги безкоштовні, існує 

можливість придбання виробів індивідуально 

TEрмін: 
грудень

ОрганізатОр та брОнюВання: 
Адміністрація м. Ольштина 

пл. Яна павла II 1, 10-101 Ольштин 
тел. +48 89 527 31 11 

www.jarmark.olsztyn.eu 

ОсОба ДО КОнтаКту: 
Кшиштоф Отоліньскі 

Директор відділу промоції 
Адміністрації м. Ольштина 

тел. + 48 89 534 99 11
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організовується в приміщенні місцевого Осередка культури, захід безкоштовний; 
5. День дитини (1 червня): на території Осередка культури організовуються артис-
тичні виступи дітей та молоді, конкурси та 
змагання з нагородами, захід безкоштовний; 
6. Привітання літа (остання субота червня): 
пленерний захід на Замковому узгір’ї, вхід – 
вільний; 7. Electric Night (червень/липень): 
фестиваль електронної музики, вхід без-
платний; 8. Дзєжгонські джазові зустрічі 
(липень): концерти джазових колективів, 
знайомство з джазовими виконавцями, за-
хід безкоштовний; 9. Дні Дзєжгоня (останній 
уїк-енд липня): святкування організовується 
на Замковому узгір’ї нашого міста (концерти, 
виставки, спектаклі), захід безкоштовний; 10. 
Запалювання ілюмінації на міській ялинці та 
Різдв’яний ярмарок (грудень).

Фестиваль трьох культур

Ідея Фестивалю трьох культур – підкрес-
лення взамовідносин, що склалися між 
трьома національними групами, які про-
живають на території джєжгонської землі, 
а саме: польської, української та німецької, 
які утворили нову, характерну для Повісля 
культуру. Ідея Фестивалю не обмежується  
лише цими національностями. Цей захід 
сприяє міжнародному діалогу та позитив-
но впливає на розвиток суспільства. 

Опис пропозиції
Фестиваль трьох культур – це одноденний захід, який відбувається в другій половині 
серпня на території Замкового узгір’я в Дзєжгоні. Під час його перебігу представляють 
свою творчість вокально-артистичні колективи, які презентують культуру свого краю. 
Виступи та розваги тривають від ранку до пізньої ночі.

Упродовж року ми запрошуємо до 
Дзєжгоня на такі заходи: 1. Концерт до 
Дня св. Валентина (14 лютого); 2. Вели-
кодній ярмарок (березень/квітень): до 
участі в ярмарку запрошуємо місцевих 
рукодільників, які демонструють свої 
вироби, а місцеві покупці можуть ці ви-
роби придбати; 3. Маївка (1–3 травня) на 
Замковому узгір’ї в Дзєжгоні, захід без-
коштовний; 4. Ніч музеїв (травень): захід 

Для кого: 

Фестиваль адресований усім 
суспільним групам, незалежно  
від віку та походження.

Заходи ціна:
вхід вільний

терміни: 
цілий рік

ОрганізатОр:
Міський осередок культури , 

вул. Кшива 16, 82-440 Дзєжгонь, 
тел. +48 55 276 26 47, 
www.dokdzierzgon.pl
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ISBN 978-83-64736-62-9

Використано світлини: 
15 мерій  міст, які являються членами Товариства (Битів, Члухів, Дзялдово, Дзєжгонь, Гнєв, 
Кентшин, Квідзин, Лемборк, Лідзбарк-Вармінський, Мальборк, Нідзіца, Нове, Ольштин, Оструда, 
Штум); Замок Рин та матеріали; одержані від Партнерів з України: Національного заповідника 
„Замки Тернопілля”, світлини авторства: О. Харват, І. Вєтров.

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” (Товариство гмін „Польські готицькі замки”)  
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Ольштин, Польща
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com, info@zamkigotyckie.org.pl
www.zamkigotyckie.org.pl

Громадська організація Регіональний центр розвитку „Тріада” 
33028, Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2 
e-mail: triadapo@gmail.com, triadaPO@ukr.net
https://www.facebook.com/rdc.triada

Національний заповідник „Замки Тернопілля”
47302, Україна, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 6
e-mail: nzzt@ukr.net
www.nzzt.com.ua

Видавець: 
Видавнича майстерня „ElSet”, Ольштин, Польща

Переклад текстів на українську мову: 
Богдан Маєр, e-mail: majerboh@gmail.com, тел. +48 517 087 500
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