SZLAK DOLNOŚLĄSKICH ZAMKÓW I
PAŁACÓW
PRZEWYŻSZENIE

1457 m

STAN OZNAKOWANIA

Brak

STOPIEŃ OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ

Słaba

(Bardzo dobry, dobry,
zły, brak)

(bardzo dobra, dobra, średnia,
słaba, zła)

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE

Międzylesie - kompleks zamkowo-pałacowy, ogrody pałacowe i park pałacowy
Gniewoszów - zamek Szczerba - ruina
Wilkanów - pałac, ogród, pałac ob. nieużytkowany, park pałacowy - założenie ogrodowe
Idzików - dwór, obecnie nieużytkowany
Stara Łomnica - wieża mieszkalna, ob. budynek gospodarczy w zespole dworu "Środkowego"
Gorzanów - dwór, ob. nieużytkowany, park dworski
Trzebieszowice - zespół pałacowo-parkowy
Żelazno - wieża mieszkalna
Kłodzko - zespół forteczny - Twierdza Kłodzka
Żelazno - pałac, obecnie ośrodek wypoczynkowy
Jaszkowa Górna - dwór, ob. nieużytkowany
Kamieniec Ząbkowicki - zespół pałacowo - parkowy
Podzamek - pałac, obecnie dom pomocy społecznej, park pałacowy
Ząbkowice Śląskie - zamek z dziedzińcem oraz przyległym otoczeniem placem graniczącym z zabudową
miejską, wałami i skarpą, ob. trwała ruina
Niemcza - zamek, ob. nieużytkowany
Ciepłowody - zamek obronny, obecnie nieużytkowany częściowo w stanie ruiny
Witostowice - zamek wodny
Strzelin - dawny sąd królewski, tzw. Dom Książąt Brzeskich, ul. Książąt Brzeskich 1
Oława - zamek piastowski (ruina) z d. Pałacem Luizy (ob. Urząd Miejski), Plac Piastowski/Plac Zamkowy
Bierutów - zamek i wieża zamkowa, ul. Zamkowa 4
Oleśnica - zamek Piastowski, ul. Zamkowa 4
Milicz - zamek (ruina)
Sułów - pałac, park pałacowy
Żmigród - pałac Hatzfeldów (trwała ruina), park pałacowy, ul. Poznańska/ul. Parkowa
Piotrkowice - pałac, spichlerz pałacowy, park pałacowy
Bagno - zespół pałacowo-parkowy
Uraz - zamek (ruina), park zamkowy
Pęgów - pałac, obecnie biura, ul. Główna
Wrocław - klasztor ss. Nazaretanek jako relikty pn. część dawnego pałacu-zamku piastowskiego,
ul. Św. Marcina 12
Wrocław - pałac, obecnie dom kultury (Leśnica), pl. Świętojański
Wojnowice - zespół obronny - zamek otoczony fosą wraz z mostem i zadrzewieniem wokół zamku
Krobielowice - pałac, obecnie hotel, park pałacowy
Sobótka - Górka - zaspół rezydencjalno-parkowy (probostwo Augustianów), ul. Zamkowa i Browarniana
(oﬁcyna wraz z przejazdem, budynek bramny, wozownia, folwark, zespół ośrodka wychowawczego,
zespół browaru
Wierzbna - zespół, kościół grodowy, klasztorny Cystersów, obecnie paraﬁalny p.w. Wniebowzięcia NMP,
pałac opatów cysterskich, obecnie nieużytkowany, park pałacowy
Krasków - pałac, obecnie hotel
Pastuchów - dwór z wieżą mieszkalną
Morawa - pałac, obecnie przedszkole, akademia, park pałacowy
Roztoka - zamek i park przy zamku zabytkowym
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Jawor - zamek piastowski, ul. Zamkowa 2
Warmątowice Sienkiewiczowskie - pałac, park
Legnica - zamek piastowski, ul. Zamkowa
Prochowice - zamek, ul. Kopernika
Lubin - zamek (ruina), ul. Piastowska
Chocianów - pałac (ruina)
Chojnów - zamek ob. Muzeum Regionalne, pl. Zamkowy
Kliczków - pałac wraz z parkiem pałacowym
Gościszów - zamek, ruina
Skała - pałac ruina, park
Płakowice - Lwówek Śląski - pałac obecnie chrześcijański ośrodek "Elim"
Czocha - zamek
Leśna - pałac wraz z parkiem pałacowym - Baworowo 21
Radomierzyce - pałac, założenie parkowe
Świecie - ruiny zamku, XIV/XVI w.
Zapusta - ruiny zamku Rajsko, XIV-XIX w.
Olszyna Dolna - założenie pałacowo-parkowe
Rząsiny - zespół pałacowo-parkowy XVIII-XIX w.
Nagórze - zespół pałacowy z parkiem
Lubomierz - klasztor i plebania przy kościele św. Maternusa, ob. internat, pl.Kościelny 4,5; park klasztorny
Lubomierz - mury obronne (fragmenty) ul. 1 maja, XV-XVI w.
Proszówka - ruiny zamku "Gryf", XIII-XIV w, XVI w.
Stara Kamienica - ruiny zamku, poł XVI w.
Rybnica - ruiny zamku XIV, XVIII w.
Jelenia Góra - Sobieszów - zamek "Chojnik", XV/XVI w.
Cieplice Śląskie Zdrój - zespół pałacowy Schaffgotschów pl. Piastowski 25/27, XVIII w. (pałac, oﬁcyna,
park, pawilon zdrojowy, teatr zdrojowy, pawilon spacerowy "Kursaal", ob. dom zdrojowy "Edward"
Staniszów - pałac XVIII/XIX w.
Staniszów - sztuczne ruiny "Zamek Henryka", na szczycie góry Grodna
Jelenia Góra - Czarne - dwór, XVII-XIX w.
Wleń - pałac przy ul. Winiogórskiej nr. 1 we Wleniu obecnie hotel
Zalesie - kościół drewniany p.w. św. Anny
Wiązów - kościół p.w. św. Mikołaja
Stronia - romańska rotunda
Chełstów - drewniany kościół p.w. św. Idziego
Trzebicko - drewniany kosciół p.w. św. Macieja
Koniowo - kościół szachulcowy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Bartoszówka - szubienica nad jeziorem Złotnickim
Ciechanowice - pałac i kościół p.w. św. Augustyna
Bożków - pałac
Kijowice - najwyższy krzyż pokutny na Dolnym Śląsku
Dobroszów - kościół p.w. św. Jadwigi
Niemcza - mury obronne
Żelowice - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Prężyce - pałac
Krzyżowa - zespół pałacowy wraz z zabudowaniami gospodarczymi
Świeradów Zdrój - dom zdrojowy z halą spacerową
Milicz - pałac klasycystyczny
Milicz - kościół p.w. św. Andrzeja Boboli
Oleśnica - ratusz z rynkiem
Oleśnica - wieża Bramy Wrocławskiej
Sułów - kościół p.w. MB Częstochowskiej
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Sułów - kościół p.w. św. Piotra i Pawła
Kąty Wrocławskie/Korbielowice - mauzoleum Blüchera
Biskupice Podgórne - pałac
Jelcz Laskowice - pałac
Jerzmanowice - wiatrak
Krzywa - kościół p.w. św. Anny
Żmigród - rynek
Żmigród - kościół p.w. św. Trójcy
Żmigród - kościół p.w. św. Stanisława Kostki
Wołów - ratusz z rynkiem
Wołów - zamek
Wołów - kościół p.w. św. Wawrzyńca z organami Caspariniego
Brzeg Dolny - pałac
Brzeg Dolny - kościół p.w. MB Szkaplerznej

