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Polski Katalog Turystyczny to spis największych zabytków i atrakcji naszego kraju, 

podzielonych na kilkanaście kategorii. Zawiera najciekawsze miejsca, atrakcje turystyczne 

i obiekty wraz z adresami, numerami telefonów i adresami internetowymi. 

To kontynuacja, wydawanego nieprzerwalnie od 2016 roku Dolnośląskiego Katalogu 

Turystycznego. Z dumą możemy stwierdzić, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem 

turystów. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo go współtworzyć, zamieszczając w nim 

informacje o swoich atrakcjach turystycznych.

POLSKI  KATALOG   

TURYSTYCZNY



O katalogu TURYSTYCZNM
Katalog drukujemy każdorazowo w nakładzie 10.000 egzemplarzy. Druk na błyszczącym 

papierze kredowym o gramaturze 115 g/m2. Równocześnie pojawia się także wersja 

elektroniczna, którą można będzie bezpłatnie pobrać ze strony ogólnopolskiego portalu 

turystycznego www.niesamowitapolska.eu lub skanując kod QR.

Cena uczestnictwa w projekcie wynosi 6000 zł/netto za 6 wydań, w tej cenie otrzymują 

Państwo do swojej dyspozycji całą stronę o wielkości 162x235 mm (format B5). W 2021 

roku preferujemy Artykuły Sponsorowane, czyli opisy atrakcji turystycznych zawierające 

teksty i zdjęcia promujące te obiekty. Możemy pomóc Państwu w ich złożeniu, wystarczy 

przesłać do nas teksty i zdjęcia.

Warto nadmienić, że sama miesięczna możliwość dystrybucji materiałów 

promocyjnych w ZOO Wrocław kosztuje 2000 zł netto miesięcznie.  

My zaś za kwotę 6000 zł wydrukujemy 60.000 sztuk katalogów  

i będziemy prowadzić ich kolportaż przez sześć miesięcy.

amek powstał w połowie XIII wieku jako 

Z warownia graniczna. Zbudowano go na zlecenie 

króla czeskiego Wacława I. Obiekt wielokrotnie 

zmieniał właścicieli, by w połowie XIX wieku popaść w 

ruinę. Odbudową zajął się na początku XX wieku 

biznesmen pruski, który zrekonstruował go zgodnie z 

planami z XVII wieku. W czasie II Wojny Światowej 

mieściła się tu szkoła szyfrantów niemieckiej Abwehry. 

Po wojnie zamek niszczał przez kilka lat, by ostatecznie 

trafić w ręce Wojska Polskiego, w których jest do dziś. 

Niemal 20 lat temu urządzono w nim hotel i ośrodek 

konferencyjny. Niezmiernie interesująca jest możliwość 

zwiedzania zamku w nocy, wśród świateł pochodni i 

tajemniczych cieni, przewodnik zamkowy opowiada o 

jego niesamowitej historii, przyprawiając 

zwiedzających o ciarki na ciele. Jest o czym opowiadać, 

wszak niemal 800 letnie mury skrywają w sobie wiele 

tajemnic i historii. To jeden z niewielu zamków w 

Polsce, w którym możemy spędzić niezapomnianą noc 

w komnatach, które niegdyś zajmowali książęta i 

husyccy siepacze. Dzienne zwiedzanie zamku jest 

możliwe przez cały rok, odbywa się to w grupach, które 

prowadzą doskonali przewodnicy. Na zamku jest także 

kawiarnia oraz restauracja serwujące smacznie posiłki. 

Wokoło znajduje się wiele dogodnych parkingów, które 

pomieszczą setki aut. W okresie letnim dostępny jest 

także rejs statkiem po Jeziorze Leśniańskim.

Zamek Czocha

Powiat Lubański / Leśna / Sucha / Atrakcja Turystyczna + Hotel + Gastro

w Suchej

Sucha, 59-820 Leśna, www.zamekczocha.com, +48 75 721 15 53, fb.com/zamek.czocha

Główne wejście do zamku, skąpane w blasku słońca

Piękno Zamku Czocha najlepiej widać z lotu ptaka

W dawnych czasach zamek spełniał przede wszystkim funkcje obronne

Kopalnia Złota
Powiat Ząbkowicki / Złoty Stok / Atrakcje dla rodziny

Kopalnia Złota

Średniowieczna Osada Górnicza

Sztolnia Ochrowa

Escape Room’y

Muzeum i Wystawa Minerałów

w Złotym Stoku

Górnicza kolejka jest ogromną atrakcją, szczególnie dla najmłodszych 

S� redniowieczna Osada Górnicza

Wnętrze Sztolni Ochrowej robi ogromne wrażenie
ul. Złota 2-7, 50-505 57-250 Złoty Stok, www.kopalniazlota.pl, tel. 74 817 55 08

lica Złota w Złotym Stoku to jedno z najbardziej 

Uniezapomnianych miejsc na całym Dolnym 

Śląsku. Znajduje się tu Kopalnia Złota, miejsce, 

w którym od ponad trzystu lat wydobywano ten cenny 

kruszec. Na półtoragodzinną wycieczkę zabiorą nas 

przewodnicy pełni energii i pasji. Po zakończonym 

zwiedzaniu, na powierzchnie wywiezie nas prawdziwa 

kolejka górnicza. Tuż obok znajduje się Muzeum, w 

którym można obejrzeć ogromną ilość eksponatów 

związanych z kopalnią i Złotym Stokiem. Kolejną 

atrakcją jest Średniowieczna Osada Górnicza, miejsce w 

którym to turyści poruszają ogromnymi eksponatami, 

dowiadując się jak w dawnych czasach odwadniano i 

napowietrzano podziemne sztolnie. Wizyta w Chacie 

Kata robi piorunujące wrażenie, szczególnie, że jej 

właściciel wciąż w niej pomieszkuje. Najnowszą z 

atrakcji jest Sztolnia Ochrowa, która została wykuta w 

skale ponad trzysta lat temu, przy wykorzystaniu 

podstawowych narzędzi górniczych, czyli żelazka i 

pyrlika. Przepięknie podświetlona trasa robi ogromne 

wrażenie na zwiedzających. Przy ulicy Złotej nie brak 

także restauracji barów i sklepików z pamiątkami. 

Można tu także płukać złoto, szukać diamentów czy 

poskakać na batucie. Można tu spędzić cały dzień, 

ponieważ po zwiedzaniu wszystkich atrakcji warto 

wybrać się także na wycieczkę po pobliskich lasach, 

które skrywają wiele tajemnic.
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PRAKTYCZNY ZBIÓR ZABYTKÓW I ATRAKCJI



Dystrybucja:
W 2021 roku katalog zostanie wydany sześciokrotne. Katalog jest eksponowany w pięciu 

info punktach wrocławskiego ZOO, Informacji Turystycznej przy Hali Stulecia 

oraz na parkingach przy wrocławskim ZOO, gdzie przybywa ponad dwa miliony 

turystów.

Co niezwykle istotne, turyści sami pobierają go z tych miejsc, w żadnym z nich nie 

jest prowadzone rozdawnictwo przy pomocy personelu, co daje pewność, że katalog 

wzięty z własnej woli nie trafi za chwilę do kosza na śmieci, ale jest rzeczywistą inspiracją 

i źródłem informacji Zaprezentowanie się w nim z pewnością zwiększy zainteresowanie 

potencjalnych turystów Państwa ofertą turystyczną. Liczymy na Państwa udział w tym 

jakże ciekawym przedsięwzięciu, które ma już pięcioletnią tradycję i jest doskonale 

odbierane przez turystów.
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