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agroturistika, ekoturistika

Turystyka wiejska, 
agroturystyka, ekoturystyka
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region Prudnik

hlavní silnice 
szosa glówna

vedlejší silnice 
szosa boczna

železnice, zastávka 
kolej, stacja

města 
miasta

obce 
gminy

lesy 
lasy

jezera, řeky 
jeziora, rzeky

hranice státu 
granice państwa

hranice kraje
granice regiona

hraniční přechod 
przejście graniczne

turistický hraniční přechod 
turystyczne przejście 
graniczne

informační centrum 
informacja turystyczna

park 
park

farma, ranč
ferma, ranczo

hrebčín, projíž�ky, výběh 
stadnina, przejażdżka 
na koniach, wybieg

lovecký revír, myslivost
rewir łowiecki, łowiectwo

rybaření, lovecký rybník 
wedkarstwo, staw rybny

rezervace, přírodní památka 
rezerwat, ciekawostka 
przyrodnicza

Vesnická turistika, 
agroturistika, ekoturistika 
Turystyka wiejska, 
agroturystyka, 
ekoturystyka 

minerální pramen
woda mineralna

Hřebčín, hipodrom 
(Prudnik - Chocim) 
Hipodrom s krytými tribunami v Prudniku na-
bízí jezdeckou školu a krytou jízdárnu resp. 
výuku jízdy na koních, hipoterapii nebo pro-
jíž�ky koňskou bryčkou po okolí.

Stadnina, hipodrom 
(Prudnik - Chocim) 
Hipodrom z zadaszonymi trybunami w Prudniku oferuje 
szkółkę jeździecką i zadaszoną ujeżdżalnię, naukę jazdy 
konno, hipoterapię lub przejażdżki bryczką po okolicy.

Koňské zátiší (Łąka Prudnicka) 
Zařízení poskytující služby v oblasti agroturistiky - projíž�ky na koních s instruktorem, 
ubytování, možnost projíž�ky na koňské bryčce apod.

Konne Zacisze (Łąka Prudnicka)  
Ośrodek oferujący usługi w zakresie agroturystyki – oprócz zakwaterowania, możliwość 
jazdy konnej z instruktorem, przejażdżki bryczką itp.

Loviště pstruhů 
(Moszczanka)  
Loviště se nachází nedaleko Prudniku, na úpa-
tí Opavských hor, v krásném horském prostře-
dí. Pro turisty, zejména pro ty nejmenší, je zde 
připravena jedinečná možnost ´´ulovit si svou 
vlastní rybu´´, kterou Vám zdejší obsluha chut-
ně připraví. 

Łowisko pstrągów 
(Moszczanka)  
Łowisko jest położone niedaleko Prudnika, 
u podnóża Gór Opawskich, w przepięknej 
górskiej okolicy. Dla turystów, zwłaszcza tych 
najmłodszych, atrakcją jest wspaniała okazja 
„złowinia własnej ryby“, którą tutejsza obsługa 
smacznie przygotuje.

Výběh pro zvířata 
u zámku (Głogówek) 
Obora s poníky, oslíky a lamami se nachá-
zí v prostorách mezi klášterem františkánů 
a zámkem, v samotném centru Głogówku. 
Tato turistická atraktivita potěší zejména 
nejmenší návštěvníky.

Wybieg dla zwierząt u zamku 
(Głogówek) 
Zagroda z kucykami, osiołkami i lamami 
znajduje się na terenie pomiędzy klaszto-
rem franciszkanów i zamkiem, w samym 
centrum Głogówka. Ta turystyczna atrak-
cja ucieszy głównie najmłodszych odwie-
dzających.

region Krnov - Głubczyce - Prudnik 

Městský úřad Krnov 
Hlavní nám. 1, Krnov (Česká republika)

telefon 00420 554 697 111, www.krnov.cz 
e-mail: mukrn@mukrnov.cz

•

Urząd Miejski w Głubczycach 
ul. Niepodległości 14, Głubczyce (Polska)

telefon 0048 77 485-30-21, www.glubczyce.pl
e-mail: umig@glubczyce.pl

•

Urząd Miejski w Prudniku 
ul. Kościuszki 3, Prudnik (Polska)

telefon 0048 77 40 66 200 - 201, fax. 0048 77 40 66 228
www.prudnik.pl

•

Informační centrum Krnov 
Hlavní náměstí 25, Krnov (Česká republika)
telefon 00420 554 612 614, www.krnov.cz 

e-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz

•

Informační centrum Dívčí Hrad - Obecní úřad Dívčí Hrad 
Dívčí Hrad 64 (Česká republika)

telefon 00420 554 650 014, www.sweb.cz/info.dh
e-mail: info.dh@seznam.cz

•

Informační centrum Bohušov 
Bohušov 15 (Česká republika)

telefon 00420 554642 121, www.obecbohusov.hyperlink.cz
e-mail: oubohusov@raz-dva.cz

•

Informační centrum Osoblažsko 
Dívčí Hrad 20 (Česká republika)

telefon 00420 554 650 214, www.osoblazsko.cz
e-mail: oblik.dh@quick.cz

•

Starostwo Powiatowe w Prudniku 
ul. Kościuszki 76, Prudnik (Polska)

kontakt: telefon 0048 40 68 180, www.powiatprudnicki.pl
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

Tento propagační materiál je spolufinancován Evropskou unií.
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