




W czasach drożejącego paliwa, większej świadomości ekologicznej i chęci zdrowego 
życia, rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu. Jednak nie służy 
on tylko do przemieszczania się z domu do pracy; jazda na rowerze może się wiązać 
ze zbliżeniem do natury, wyciszeniem, relaksem lub wręcz odwrotnie – sportem 
ekstremalnym. 
 
Im więcej rowerzystów pojawia się na drogach, tym częściej miłośnicy obcowania z 
naturą poszukują nowych, nieodkrytych jeszcze miejsc. 
 
Jeżeli szukasz relaksu na dwóch kółkach lub znajdujesz przyjemność w zmęczeniu 
podczas jazdy po górach, a potem pragniesz zjeść pyszny posiłek, odpocząć na 
wygodnym łóżku w cichym, uroczym i niebanalnym miejscu – zawitaj w nasze progi! 
 
U nas znajdziesz przytulne pokoje z wygodnymi łóżkami, szlachecką kuchnię i 
profesjonalną obsługę, a okolica Zamku zapewni Ci rowerowe spełnienie. Rozległość 
terenów sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – rodziny z dziećmi, miłośnicy 
kolarstwa szosowego, przełajowego, górskiego oraz BMX, downhillu czy też freeridu. 
 
Niezależnie od tego jaka forma kolarstwa najbardziej Cię satysfakcjonuje, u nas ją 
odnajdziesz! 
   
                   Zapraszamy do Zamku Międzylesie! 





 
A jeśli Twoją pasją jest trekking, to gdzie znajdziesz tak piękne trasy, jak nie w Kotlinie 
Kłodzkiej? Przechodzący przez tę krainę Główny Szlak Sudecki ma aż 390km, podczas 
których zachwyci Cię piękno natury. Spróbuj zdobyć Śnieżnik lub Czarną Górę, a Twój 
wysiłek będzie nagrodzony zapierającymi dech w piersiach widokami, albo daj się 
oczarować pejzażami, które zobaczysz z niebieskiego szlaku, który wiedzie grzbietami 
głównych pasm górskich. 
 
Niezależnie od wybranej formy sportu, zawitaj do nas, będziesz mógł odpocząć na 
wygodnym łóżku w cichym, uroczym i niebanalnym miejscu, zjeść pyszny posiłek z naszej 
szlacheckiej kuchni , a przy tym zostaniesz profesjonalnie obsłużony. 
   
                   Zapraszamy do Zamku Międzylesie! 

Odkąd w 1997 roku Marko Kantaneva wymyślił Nordic Walking jako formę całorocznego 
treningu narciarzy biegowych, sport ten zyskuje coraz większą popularność, również u 
osób, które z narciarstwem nie mają nic wspólnego. Zachwycili się korzyściami 
zdrowotnymi, łatwością spalania kalorii, a przede wszystkim dostępnością tego sportu. 
 
Nordic Walking, podobnie jak jogging, uprawiać może każdy i wszędzie. Ale co to za 
przyjemność usprawniać układ oddechowy w mieście pełnym spalin, relaksować się w 
parku między obcymi ludźmi? 
 
Jeżeli przeszkadzają Ci zatłoczone alejki i odgłos samochodów z pobliskich ulic, mamy dla 
Ciebie idealną alternatywę! Proponujemy Ci relaks i zbliżenie do natury w jednym z 
najpiękniejszych krajobrazowo rejonów Polski. Przez wiele kilometrów możesz nie spotkać 
żywej duszy i poczuć jedność z naturą, która Cię otacza. 
 





ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU - POŁOŻENIE 

Lokalizacja w centrum miasta - rynek 

Nieruchomość zlokalizowana w powiecie kłodzkim, w 

Międzylesiu przy drodze międzynarodowej Polska-Czechy, 
ok. 6km od granicy z Czechami. 



ZESPÓŁ ZAMKOWO- PAŁACOWY W MIĘDZYLESIU 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do 700 letniego 

Zamku w Międzylesiu w którym oferujemy Naszym 

Gościom:  

 zwiedzanie zamku,  

 salę balową i krużganek,  

 barokową restaurację,  

 szlachecką kuchnię,  

 2 sale konferencyjne,  

 2 sale myśliwskie,  

 pokoje 2-3 osobowe,  

 apartamenty,  

 internet bezprzewodowy Wi-Fi,  

 przestronny dziedziniec zamkowy,  

 monitorowany parking oraz garaże. 

 

      Goszczenie Państwa będzie dla nas wielką 

przyjemnością. 







ATRAKCYJNOŚĆ LOKALIZACJI – WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

 ZIEMIA KŁODZKA to różne pasma górskie z bogactwem form skalnych, szczelin, labiryntów, głazów skalnych. Znajdują się 

na niej m.in. Błędne Skałki i Wielki Szczeliniec, to Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Złote, Bialskie, Sowie, 

Bardzkie. Znajdują się tu również liczne jaskinie, wodospady, Torfowisko Batorowe, czy tez znana Jaskinia Niedźwiedzia. 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA 

SZCZELINIEC MAŁY 



ATRAKCYJNOŚĆ LOKALIZACJI – WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

 ZIEMIĘ KŁODZKĄ określają liczne zabytki architektury - historyczny dorobek dawnych mieszkańców oraz dziedzictwo 

kulturalne. Znajdują się tu liczne zabytki takie jak zamki, budowle obronne, cenne obiekty architektoniczne, muzea z bogatymi 

zbiorami, skanseny itd. 

KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ 

GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE I SKANSEN 

„STAROŚCI” W WAMBIERZYCACH KAPLICA CZASZEK W CZERMNEJ 

SANKTUARIUM W WAMBIERZYCACH 

FORTECA W SREBRNEJ GÓRZE 
PODZIEMNE MIASTO GŁUSZYCA – 

KOMPLEKS OSÓWKA 

MUZEUM SZTOLNI WALIMSKICH 

W GÓRACH SOWICH 



OKOLICZNE OŚRODKI AKTYWNEGO UPRAWIANIA SPORTÓW 

 ZIEMIA KŁODZKA ORAZ POGRANICZE CZESKIE oferuje również wiele atrakcji dla osób lubiących aktywnie spędzać czas 

wolny. Latem można uprawiać wspinaczkę skałkową, bądź wypoczywać w siodle. Bardzo dobrze rozwinięta jest również sieć 

ścieżek i tras rowerowych. Funkcjonuje również park linowy w Kudowie Zdrój. W zimie lokalizacja oferuje liczne stoki 

narciarskie  po stronie polskiej (Masyw Śnieżnika, Zieleniec, kompleks Czarna Góra) ale również czeskiej np. Dolní Morava.  

 

Tel: 605 600 443 
 e-mail: ba@zamekmiedzylesie.pl 
 




