
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szlak malowniczej Doliny Bobru – wyjątkowy zespół pałacowy w 

Brunowie, agatowe miasto Lwówek Śląski wraz z ratuszem o 

niezwykłej wartości artystycznej, Lenno najstarszy murowany 

zamek na Śląsku, korona jednej z największych zapór w Polsce 

oraz elektrownia Pilchowice,  Wieża Książęca w Siedlęcinie jeden 

z najważniejszych średniowiecznych zabytków w Polsce, który 

fascynuje  malowidłami z legendą o sir Lancelocie z Jeziora, 

gościniec  malowniczo zawieszony nad wodami jeziora 

zaporowego na Bobrze.  

DOLINA BOBRU 

 
4 sierpnia 2019r 

Wycieczka krajoznawcza 

Zaprasza  
Stowarzyszenie  Zakochaj się w Polsce 
tel. 604 94 89 81 
przewodnik@annatour.pl 
 

Szczegóły trasy u przewodnika  

Zapisy do 30 lipca 2019r. 

Info na stronie www.annatour.pl  

http://www.annatour.pl/


 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wśród atrakcji turystycznych położonych w Dolinie Bobru znajdzie się  piękny i elegancki zespół pałacowy 
w Brunowie, gdzie zwiedzimy pałac, dawną oficynę i powozownię.  
Pałac Brunów - pałac z połowy XVIII wieku, ówczesny właściciel majątku Bernard von Schmettau przebudował dawny dwór w 
dwupiętrowy pałac w stylu  barokowym, założył również  folwark oraz wybudował dwór dla  zarządcy majątku. Obiekt  obecnie 
spełnia funkcje hotelowo – konferencyjne, na kompleks składają się: Pałac, Oficyna i Powozownia – dawne zabudowania 
folwarczne.  Wewnątrz Pałacu mieści się strefa wellness & SPA, kawiarnia, bar, restauracja oraz pokoje hotelowe, spacer po 
obiekcie 
 

Odwiedzimy Lwówek Śląski – nazywany Agatowym Miastem, bowiem okolice miasta słyną ze znanych w 
Europie złóż agatowych,  zobaczymy wyjątkowy gotycko – renesansowy ratusz i inne atrakcje turystyczne 
miasta w tym lwówecki  browar. 
Lwówek Śląski – okolice Lwówka Śląskiego słyną ze znanych w Europie złóż agatowych i tradycji górniczych; atrakcje: gotycko – 
renesansowy ratusz, mury miejskie z dwiema wieżami baszt obronnych, kościół Wniebowzięcia NMP, most na Bobrze z XVI 
wieku. Zwiedzamy wnętrza lwóweckiego ratusza, spacerując po mieście dotrzemy także do Browaru Lwówek,  piwo w Lwówku 
Śląskim warzone jest od 1209 roku, do dziś powstaje ono zgodnie z tradycyjnymi recepturami. 
 

Dotkniemy czasu powstania najstarszego murowanego zamku na Śląsku, dzieje zamku Lenno to ponad 
850 lat historii murowanej siedziby obronnej wznoszącej się na górującej nad Wleniem Górze Zamkowej.  
Zamek Lenno Wleń)– zamek piastowski z przełomu XII/XIII wieku, należy do najstarszych na obecnych ziemiach polskich, 
dominantą jest zachowana baszta, dawniej wieża mieszkalna – wejście na punkt widokowy.   
 

Przejdziemy koroną drugiej największej zapory w Polsce, a dzięki inwencji przewodnika będzie można 
zwiedzić elektrownię położoną u podnóża zapory.  
Pilchowice - druga co do wielkości (po Solinie) w Polsce kamienna zapora wodna. Powstała na rzece Bóbr w latach 1904-1912 
roku w celu ochrony pobliskich mieszkańców przed katastrofą powodzi. Wysokość zapory sięga 62 m, a długość jej korony wynosi 
270 m. Poza funkcją przeciwpowodziową dla Sudetów Zachodnich u stóp zapory pracuje elektrownia wodna grupy Tauron o mocy 
zainstalowanej około 14 MW – wjazd na zaporę, zwiedzanie elektrowni. 
 

Będziemy w Wieża Książęcej – jednym z najważniejszych średniowiecznych zabytków w Polsce, która 
fascynuje  malowidłami z legendą o sir Lancelocie z Jeziora najznamienitszym z rycerzy króla Artura – 
jedynymi takimi polichromiami na świecie.  
Wieża Książęca – średniowieczna wieża mieszkalna będąca najbardziej reprezentatywnym tego typu obiektem na terenie całej 
Polski, atrakcją są XIV-wieczne, zachowane malowidła ścienne – zwiedzanie. 
 

Emocjonującym ze względu na położenie będzie wizyta w gościńcu malowniczo „zawieszonym” nad 
wodami jeziora zaporowego na Bobrze.  
Perła Zachodu schronisko malowniczo położone na szlaku biegnącym doliną Bobru z Jeleniej Góry przez Siedlęcin do Jeziora 
Pilchowickiego, „ zawieszone” nad wodami Jeziora Modrego  - jeziora zaporowego, to jedno z najpiękniejszych atrakcji Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru – spacer. 

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót do godz.  21.00 
KOSZT – 120 zł. wpłata równoważna z rezerwacją miejsca na numer konta, który znajduje się na 
dotychczasowej stronie internetowej www.annatour.pl  Wpłata maksymalnie do 30 lipca  

obejmuje koszty transportu – kameralna grupa, opiekę przewodnika na całej trasie, prowadzenie 
merytoryczne, ubezpieczenie NNW+KL 

Na trasie mogą pojawić się dodatkowe atrakcje zaproponowane przez przewodnika  
 

Dodatkowo poza podstawową opłatą koszty wstępów ok 30-40 zł  Lwówek Śląski Siedlęcin Lenno 

Pilchowice.  Na trasie jemy obiad – koszt poza ceną wycieczki  
 

 


