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Książ jest trzecim zamkiem w Polsce pod względem wielkości. Uznawany za prawdziwą 
rzadkość w Europie ze względu na sytuowanie połączone z tak dużymi rozmiarami obiektu, 
dumnie wznosi się na cyplu skalnym na wysokości 395 m n.p.m. W 1509 r. zamek został oddany 
arystokratycznemu rodowi Hochbergów, który po otrzymaniu obiektu na własność w 1605 r., 
utrzymał rezydencję w posiadaniu przez ponad 400 lat, stając się jednym z najbardziej 
wpływowych i najbogatszych rodów pruskich. 

W swojej przedwojennej historii Książ przeżył dwie wielkie przebudowy. Pierwsza tzw. 
barokowa przypadła na początek XVIII w., gdy panem na zamku był Konrad Ernst Maksymilian. 
To właśnie wtedy powstały monumentalna wschodnia fasada z głównym wejściem i 
Dziedzińcem Honorowym, wspaniała Sala Maksymiliana wraz z ciągiem salonów barokowych, a 
także budynek bramny, w którym znajdowała się biblioteka. Druga rozbudowa Zamku 
przypadła na lata 1909-1923. Zamiarem ówczesnego właściciela, Jana Henryka XV, było 
przekształcenie Książa w okazałą rezydencję magnacką. Zamek powiększono wówczas o 
skrzydło północne i zachodnie, do którego dobudowano dwie wieże. 

Podczas II wojny światowej, w wyniku adaptacji Zamku na kwaterę wojenną przez paramilitarną 
Organizację Todt, część dawnej rezydencji Hochbergów została w barbarzyński sposób 
zniszczona, a jej wyposażenie wywieziono. Pod zamkiem, na dwóch poziomach (15 i 50 m), 
przez więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, drążone były ogromne tunele – część 
budowanego w Górach Sowich kompleksu Riese (Olbrzym). Ich przeznaczenie do dziś owiane 
jest mgłą tajemnicy. 

Dzisiaj Książ, nazywany „perłą Dolnego Śląska”, stanowi jedną z największych atrakcji 
turystycznych w regionie.

Tarasy Zamkowe

Kompleks 12 ogrodów tarasowych ułożonych piętrowo na zamkowym zboczu. Tarasy są 
miniaturami ogrodów w stylu francuskim. Urządzone zostały na początku XX wieku, kiedy 
gospodynią zamku była słynna Daisy Hochberg von Pless. Całość zajmuje około 2 ha 
powierzchni. Ze wszystkich tarasów roztaczają się przepiękne widoki na okolicę. Każdy z 14 
tarasów ma inny charakter: Taras Wejściowy, Prochowy, Bogini Flory, Orzechowy, Środkowy, 
Wodny, Podkowiasty, Różany, Zachodni, Kasztanowcowy, Bolka, Północny, Arkadowy, Grillowy. 

Nocne Zwiedzanie

To niezwykła, trwająca 90 minut przygoda, podczas której w zamku rozpoczyna się parada zjaw, 
upiorów, a z każdego zakamarka dobiegają zatrważające jęki. Turyści uzbrojeni jedynie w lampy 
wyruszają wraz z przewodnikiem w podróż po najciekawszych i głównie nieudostępnianych 
dziennie pomieszczeniach Książa (w tym kuchni na V piętrze i podziemi Hochbergów), poznając 
niesamowitą historię tego miejsca i przybliżając się do drugiego oblicza dawnych czasów. 

Zamkowe stworzenia mroku czekają zwykle w uśpieniu. Nie widać i nie słychać ich za dnia, 
kiedy przebywa się w Książu. Gdy jednak ciemności zaczynają spływać po zimnych, zamkowych 
murach, coś zaczyna się dziać. Miejsca do tej pory spokojne, stają się złowieszcze 
i nieprzeniknione; korytarze za dnia szerokie, zwężają się znacznie... a w każdym rogu coś się 
rusza. Czy ze strachu zamkniecie oczy, gdy będziecie iść po salach skąpanych w mroku, czy 
odważnie sprawdzicie skąd dochodzą Was przerażające jęki? Jeżeli myślicie, że podczas 
zwiedzania będzie bezpiecznie, bo zobaczycie piękne książańskie sale - to jesteście w błędzie!

Zabierzemy Was tam, gdzie naprawdę straszy i gdzie nie chcielibyście zostać sami ;)

Zapraszamy Was na prawdziwą mroczną przygodę, której na pewno nigdy nie zapomnicie!

UWAGA!

- W trakcie Nocnego Zwiedzania mogą Państwo zobaczyć nieudostępnianie dziennie miejsca, 
wiąże się to jednak z utrudnieniami architektonicznymi np. tunele, wąskie schody, tarasy. 
Dlatego prosimy o obuwie adekwatne do charakteru usługi (prosimy o niezakładanie szpilek) 
oraz o ciepłe ubranie wierzchnie.

- Nocne Zwiedzanie jest usługą specjalną skierowaną do osób dorosłych, podczas zwiedzania 
dzieją się rzeczy niewskazane dla osób o słabych nerwach. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć 
udział w wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.


