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Romantisch dineren in de tuinen van Palac Kamieniec

1 Palac Kamieniec 
Na een lange restauratie is dit charmante landelijke paleis nieuw leven ingeblazen. 
En ja, een uitgebreid diner in de weelderige tuinen of het rijk gedecoreerde 
restaurant is een enorme aanrader. palackamieniec.pl

2 Kliczków 
Op een paar uur rijden van Wroclaw. De eerste documenten van dit kasteel (en 
het dorp) stammen uit 1300. Van een kasteel voor een Silesiaanse prinses en de 
transformatie slash uitbouw tot een superluxe mansion door Friedrich von Solms-
Baruth, doet het nu dienst als hotel/golf. Tijdens een Downton Abby-achtige lange 
wandeling over het erfgoed richting de kasteelruïne maak je een praatje met de 
vriendelijke locals die er hun honden uitlaten. Of je zadelt een paard op om het 
landgoed te ontdekken. Shop ook  ambachtelijke keramiek in het nabijgelegen 
Boleslawiec, als je hier bent. kliczkow.com.pl

3 Palac Łomnica 
Ofwel Schloss Lomnitz heeft een interessante geschiedenis, tuinen en park. Dit 
gele barok paleis(museum), eigendom van de familie von Küster, met bakkerij, 
restaurant en een aantal exclusieve suites is een bezoek meer dan waard. Als je geluk 
hebt, tref je de charismatische eigenaresse aan op het landgoed die levendig kan 
vertellen over de vorige eigenaren, de verbouwingen door de eeuwen heen en de 
samenwerkingen met dorpsbewoners. Alsook over haar eigen inspanningen, sinds 
de jaren 90 van de vorige eeuw tot op heden, om de oude glamour van het paleis 
weer volledig te herstellen. palac-lomnica.pl

4 Palac Staniszów 
Halverwege de 16e eeuw ontstond dit renaissance landhuis met metersdikke 
muren. Rond 1787 werd het omgetoverd tot een schitterend barok paleis 
waar prins Heinrich XXXIII vanaf 1930 vertoefde. Nu kan je er prinsheerlijk 
rondlummelen in het hotel, de spa of een aperitief genieten op het terras met 
uitzicht over de landschapstuin. palacstaniszow.pl

5 Książ 
Het eerste kasteel ontstond rond 1288 door prins Bolko I, in Walbrzych. De 
eeuwen daarna werd het uitgebreid tot een van de grootste kastelen in Polen. 
En van 1509 tot 1945 was het eigendom van Hochberg. Vandaag de dag kan je 
de spectaculaire renaissance interieur en rijke geschiedenis (en intriges) van dit 
majestueuze museumkasteel tijdens een toer met gids bewonderen. Als je wil, slaap 
je in het hotel op het landgoed. ksiaz.walbrzych.pl

6 Kamieniec Zabkowicki 
Ofwel het paleis van de Nederlandse onconventionele Marianne van Oranje (en 
haar echtgenoot Karl Friedrich Schinkel), de eerste eigenaar. Een van de grootste 
bouwwerken in Polen. In 1945 kwam er een abrupt einde aan de glamour van dit 
neogotische landhuis en rijke interieur. Nu, in handen van een nieuwe eigenaar, is 
het herstel begonnen waardoor je het weer kunt bezoeken. palacmarianny.com.pl

N ED E R - S I L E Z I Ë

Lomnica paleis(museum), een heerlijk logeeradres

Niet missen: het majestueuze museumkasteel Książ Lente in de lucht, avontuurlijke roadtrip Polen-Slowakije

‘The sky is one whole, the water another; and between those 

two infinities the soul of  man is in loneliness’ 
- Henryk Sienkiewicz 

6X KASTELEN & PALEIZEN

Meer informatie? 
Check polen.travel, visitwroclaw.eu en 
platinumpalace.pl

Een dagje spa in paleis(hotel) Staniszów

 Voor echte berggeiten: hiken in de ruige Hoge Tatra bergketen in buurland Slowakije
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