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Zapraszamy Państwa na niecodzienną imprezę związaną z tradycją myśliwską i jej patronem św. 
Hubertem. W Zamku Kliczków pielęgnujemy zwyczaje łowieckie, a nader wszystko promujemy konie i 
sporty z nimi związane. Tegoroczne obchody Dnia św. Huberta będą okazją do skorzystania z wielu 
atrakcji, jakie przygotowaliśmy. Punktem kulminacyjnym będzie gonitwa za lisem, w której wezmą udział 
konie z wielu stajni Dolnego Śląska. 

Przez cały dzień w Parku Zamkowym odbywać się będzie Festyn św. Huberta, który rozpocznie się o godz. 12.00. 

W programie m.in.: 
 

Obchody dnia św. Huberta związane z końmi 

W programie m.in.: 
• prezentacja koni uczestniczących w pogoni za lisem 
• pokaz elementów ujeżdżania konia  
• konkurs skoków przez przeszkody  
• gonitwa za lisem 
• konkurs dla dzieci – poszukiwanie ukrytej „kity lisa” 

 

Turniej rycerski dla całych rodzin 

W turnieju odbędą się następujące konkurencje: 
• narty Bolka  
• bieg rycerski  
• strzelanie z łuku 
• rzut podkową 

 

Piknik rodzinny 

• pokazy walk rycerskich 
• pokazy tańców w wykonaniu Drużyny Rycerskiej SYROKOMLA z Bolesławca 
• piknik kulinarny 
• kiermasze wyrobów rękodzielniczych i rymarskich, garncarskich, ceramiki bolesławieckiej 
• wystawa zbiorów miedziorytów, trofeów oraz akcesoriów i biżuterii myśliwskiej 
• konkurencje sportowe, m.in.: 

– przejażdżki quadami 
– strzelnica paintballowa 
– strzelanie z kuszy do kura 
– wspinaczka po skrzynkach 
– strzelanie z łuku 
– rzut podkową 

 

Wieczorną atrakcją będzie Bal Myśliwski, który odbędzie się w Salach: Balowej i Teatralnej, podczas 
którego serwowane będą znakomite dania kuchni myśliwskiej. Bilety wstępu w cenie 100 zł od osoby do 
nabycia w recepcji Zamku Kliczków 

Zapraszamy Państwa do Zamku Kliczków! 
 

Zamek Kliczków 
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe 

Kliczków 8, 59-724 Osiecznica,  
Tel. (75) 73 40 700, [701, 702], fax (75) 73 40 703  
www.kliczkow.com.pl; zamek@kliczkow.com.pl 


