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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu „Pałac Lucja” w 

Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). 

Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, 

konferencji, szkoleń oraz imprez firmowych lub okolicznościowych takich jak: 

bankiety, wesela, komunie, urodziny, lub po prostu spokojnego wypoczynku w 

romantycznym pałacowym stylu.  

W załączonych dokumentach znajdą Państwo naszą aktualną ofertę oraz 

cennik usług. 

 

 

http://www.pałaclucja.pl/
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Hotel „Pałac Lucja” w Zakrzowie to luksusowy 3-gwiazdkowy kompleks 

położony kilka minut drogi od malowniczej Krainy Góry Świętej Anny. To 

odpowiednie miejsce dla osób ceniących spokój, komfort i wysoką jakość obsługi. 

Hotel znajduje się zaledwie 8 kilometrów od zjazdu z autostrady A4 (zjazd nr 253, 

Krapkowice/Gogolin), co jest niewątpliwie jego ogromnym atutem. „Pałac Lucja” to 

idealne miejsce aby rozpocząć zwiedzanie przepięknej Opolszczyzny wraz z jej 

historycznymi zabytkami, których wiele jest w okolicy. Hasło promocyjne naszego 

województwa: „Opolskie kwitnące” jest w tym przypadku bardzo trafnym 

stwierdzeniem. Opolszczyzna, a w szczególności Kraina Góry Św. Anny łączy piękno 

krajobrazu, zabytków i bogactwa kulturowego z przyjazną środowisku turystyką, 

gospodarką oraz infrastrukturą. Niewątpliwie najbardziej godną polecenia atrakcją 

jest Góra Św. Anny. Na terenie tego wygasłego, jedynego w Polsce wulkanu, 

znajduje się wiele zabytków kulturowych: Sanktuarium Św. Anny, czy Amfiteatr, ale 

także Park Krajobrazowy (13km od naszego Pałacu). Należy również wymienić 

zamek w Kamieniu Śląskim (11km), zamek w Krapkowicach (9km), zamek w 

Rogowie Opolskim (15km), zamek w Strzelcach Opolskich (18km), pałac w Żyrowej 

(9km), oraz znajdujący się niedaleko słynny zamek w Mosznej. Wyremontowany na 

cele hotelarskie  i gastronomiczne „Pałac Lucja” jest idealnym miejscem dla spotkań 

biznesowych, konferencji, lub po prostu wypoczynku w klimacie pałacowym. Dla 

osób aktywnie spędzających urlop, nasz hotel będzie odpowiednim punktem 

wypadowym do zwiedzania m.in. wyżej wymienionych atrakcji. Zabytków oraz 

atrakcji turystycznych nie trzeba wcale daleko szukać. W bezpośrednim sąsiedztwie 

hotelu znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku, które nadają niepowtarzalny klimat 

temu miejscu oraz zachęcają do odkrywania innych atrakcji naszego przepięknego 

regionu.           
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Hotel „Pałac Lucja” posiada do dyspozycji 25 pokoi jedno-, dwu-, oraz 

trzyosobowych, jak również przestronne apartamenty. Wszystkie pokoje i 

apartamenty swoim wyglądem idealnie współgrają z całym wystrojem pałacowym. 

Wyposażone są w luksusowe meble dębowe, wygodne łóżka ze specjalnymi 

zdrowotnymi materacami. Standardem w każdym pokoju jest klimatyzacja, telefon, 

32 - calowy telewizor z kanałami telewizji naziemnej cyfrowej i analogowej, 

bezpłatny internet Wi-Fi, sejf oraz mini bar.  
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Do dyspozycji gości posiadamy również restaurację przygotowaną do obsługi 

90 gości której specjalnością jest kuchnia polska, niemiecka oraz regionalna. Sala 

restauracyjna jest w pełni klimatyzowana, posiada bar oraz duży taras z pięknym 

widokiem na klimatyczny park idealny na spacery przy pięknym wiejskim stawie. 

Restauracja oraz hotel umożliwiają organizowanie imprez okolicznościowych takich 

jak wesela, komunie, urodziny, spotkania firmowe i wiele innych. Hotel „Pałac 

Lucja”, przygotowany jest również do organizacji konferencji, szkoleń oraz 

uroczystości firmowych i rodzinnych w przygotowanej do tego celu klimatyzowanej 

sali konferencyjnej dysponującej 70 miejscami dla gości oraz sąsiadującą salą VIP z 

barem oraz wyjściem na taras. 

 

 

 

Z myślą o najmłodszych gościach naszego hotelu udostępniamy pokój zabaw, 

wyposażony w zabawki oraz telewizję. 
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Niewątpliwie godną uwagi atrakcją naszego hotelu są znajdujące się w 

bezpośrednim sąsiedztwie i należące do kompleksu „Pałacu Lucja” ruiny XIV- 

wiecznego zamku, dawnej twierdzy templariuszy. W przeszłości urzędowali oni na 

tych ziemiach i kontrolowali prowadzącą do Europy Zachodniej i przechodzącą m.in. 

przez Zakrzów Drogę Satynową i Solną. Można się o tym przekonać zwiedzając 

sąsiadujące miejscowości znajdujące się w gminie Gogolin oraz powiecie 

krapkowickim. Podczas pobytu w „Pałacu Lucja”, właściciel kompleksu, Pan 

Siegmund Dransfeld chętnie opowie Państwu o historii tego niesamowitego miejsca, 

licznych wojnach i walkach toczonych na tych ziemiach.      

 

 

 

Gościom udostępniamy również  darmowy parking przy hotelu. 
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Zapraszamy również na naszą stronę internetową aby zapoznać się z aktualną 

ofertą  hotelu „ Pałac Lucja” 

 

www.pałaclucja.pl 
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