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– Ornamental Farm Bukowiec –

– ART YST YCZNA STODOŁA –

– PARK –

– ORGANIZUJEMY –

to niezwykły ośrodek kulturalno-edukacyjny,

W dawnej Stodole znajduje się sezonowa sala koncertowa oraz

Pawilony parkowe, po konserwacji i rekonstrukcji,

Cały kompleks parkowo-folwarczny idealnie nadaje się

zlokalizowany w zabytkowym folwarku w Bukowcu, w malowniczej dolinie

multimedialna wystawa w Dolinie Pałaców i Ogrodów, która prezentuje

również̇ przystosowano dla celów edukacyjnych.

na wielodniowy pobyt zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

u podnóża Karkonoszy, w sercu Doliny Pałaców i Ogrodów.

potencjał kulturowy regionu. Znaleźć na niej można litografie, zdjęcia,

W Herbaciarni, wzniesionej w stylu greckiej świątyni,

Organizujemy dla nich: zielone szkoły, wycieczki

Jest obiektem wpisanym na Listę Pomników Historii.

filmy, opisy, historyczne plany, makiety zamków, pałaców i dworów

są dwa gabinety, biblioteka i otwarta na panoramę Karkonoszy galeria.

jedno i wielodniowe, warsztaty, plenery artystyczne,

Klasycystyczny folwark i pałac otacza ponad

oraz najciekawsze przykłady architektury sakralnej i regionalnej.

W Opactwie, dawnym mauzoleum Redenów,

pobyty podczas ferii zimowych i wakacji.

120 ha romantyczny park krajobrazowy.

Druga cześć wystawy poświęcona jest twórcom Ornamental Farm

wzniesionym w stylu neogotyckim, udostępniono dodatkowo wieżę,

Oferujemy noclegi w pokojach 2-4 osobowych

To jedno z pierwszych i największych takich założeń

– hrabiemu Fryderykowi von Reden i jego żonie Fryderyce.

która jest kolejnym punktem widokowym w parku.

oraz apartamentach; zapewniamy całodniowe wyżywienie;

w Polsce. Uznawany jest powszechnie za dzieło prekursorskie

– OWCZARNIA –

W Domu Rybaka, wzniesionym w stylu architektury regionalnej,

udostępniamy wyposażone pracownie artystyczne

w centrum Ogrodów Ozdobnych parku, prowadzone są

i parkowe pawilony edukacyjne;

warsztaty ogrodowe i ekologiczne.

organizujemy warsztaty przyrodnicze i ekologiczne,

Kamienna wieża widokowa, zwana Strażnicą, zlokalizowana jest

archeologiczne i historyczne, plastyczne i kulturowe;

na najwyższym wzgórzu parkowym i stanowi wraz

organizujemy wycieczki po Dolinie Pałaców i Ogrodów;

z ruinami Amfiteatru kolejną enklawę dla zajeć edukacyjnych.

zapewniamy wstęp do atrakcji turystycznych w regionie;

Ławka Królewska to marmurowa budowla,

organizujemy gry i zabawy terenowe, ogniska, gry sportowe.

angielskiej idei Ornamental Farm w tej części Europy.
To idea łącząca walory naturalnego krajobrazu
z funkcją gospodarczą majątku ziemskiego.

– dawny browar –
W budynku dawnego Browaru zlokalizowano
multimedialną, interaktywną wystawę Tajemniczy Las

W budynku dawnej Owczarni, od II kwartału 2019 r., znajdzie się
10 w pełni wyposażonych sal i pracowni artystycznych m.in. malarska,
rzeźbiarska, muzyczna, taneczna, fotograficzna, komputerowa
czy przyrodnicza. W budynku znajdzie się również duża sala
konferencyjno-wystawiennicza wraz z zapleczem oraz 60 miejsc
noclegowych w pokojach 2-4 osobowych.

dar króla Prus dla hrabiny von Reden. Roztacza się

Oferujemy szeroki zakres działań edukacyjnych

prezentującą walory przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej

– BUDYNEK ZARZADU –

z niej widok na południową cześć parku, Karkonosze

i zachecamy Państwa do stałej współpracy.

i tradycje myśliwskie tego obszaru. W salach muzeum

W budynku dawnego Zarządu mieszczą się jedno i dwupokojowe

i klasycystyczny pałac. W parku znajdują się również̇

Jesteśmy partnerem kilkunastu fundacji,

można obejrzeć filmy o florze i faunie regionu oraz

apartamenty z aneksami kuchniami. Jeden z nich był w przeszłości

wspaniałe enklawy przyrodnicze: kręgi druidów, zagajniki,

stowarzyszeń i wyższych uczelni z Polski,

przeprowadzić zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.

wykorzystywany przez hrabiego von Redena do zarządzania majątkiem.

aleje drzew pomnikowych, mokradła, ogrody ozdobne.

Czech, Niemiec i Włoch.

