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Zespół pałacowo-parkowo-folwarcz-
ny w Drulitach, usytuowany nie-
opodal perły myśli hydrotechnicznej  
− pochylni Buczyniec na Kanale Elblą-
skim – stanowi wyjątkowy punkt na 
szlaku turystycznym wiodącym przez 
tereny historycznego Oberlandu  
(łac. Hockerlandia, dawne Prusy Gór-
ne, Stare Prusy lub Pogórze).

Pałac w Drulitach
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Ciekawa architektura, urządzone ze smakiem wnę-
trza, zachowane z  pietyzmem detale, park z  pięk-
nym starodrzewiem oraz muzyka na żywo – trudno 
o  lepszą scenerię dla relaksu przy pysznym domo-
wym cieście i filiżance aromatycznej kawy lub lamp-
ce starannie wyselekcjonowanego wina.

BibliotekaZ pietyzmem oddane detale
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Pałac w Drulitach to jednak znacznie więcej niż miejsce postojowe dające wytchnienie 
w czasie turystycznych wojaży. Tutaj posilić można nie tylko ciało, ale i ducha. 

Bogata oferta gastronomicza
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Zabytkowy obiekt stanowi przestrzeń, w której dynamiczne Dziś podaje rękę Wczoraj. 
Z myślą o pielęgnowaniu i poszerzaniu wiedzy o duchowej i materialnej kulturze regio-
nu tworzymy wystawę poświęconą przeszłości najbliższych okolic, samego pałacu oraz 
jego mieszkańców. Związki pomiędzy niewielką wsią na rubieżach kraju a wielką historią 
zaskakują i sprawiają, że miejsce to przestaje być anonimowe i na długo zapada w pa-
mięci. Pragnąc inspirować naszych Gości, zachęcamy również do korzystania z groma-
dzonego przez nas sukcesywnie księgozbioru, na który składają się głównie regionalia.

Pałac w 2016 r.Lata 30. XX w.
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Naszym niewątpliwym atutem są wa-
lory miejscowego krajobrazu. Okolica 
zachęca do pieszych bądź rowerowych 
wędrówek i cieszenia oczu spokojem bu-
czynowych lasów, pięknem rozległych 
pól oraz alei przydrożnych, powoli, lecz 
nieubłaganie znikających z mapy Euro-
py. Wieś położona jest na terenie odzna-
czającym się bogactwem fauny i flory. 
Okolicę cechują piękne punkty widoko-
we, takie jak pochylnia Oleśnica, skąd 
roztacza się rozległy widok na Wzgórza 
Elbląskie oraz taflę jeziora Drużno.

Park w Drulitach
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Drulity leżą na trasie czarnego szlaku ro-
werowego (Sambród – Pochylnia Buczy-
niec) i  Samochodowego Szlaku Kanału  
Elbląskiego (zob. www.szlaki.mazury.pl). 
W  bliskiej odległości znajduje się szereg 
interesujących obiektów turystycznych,  
m.in. Izba Historii Kanału Elbląskiego na 
pochylni Buczyniec, mennonickie chaty 
podcieniowe w Jelonkach z XVIII i począt-
ku XIX wieku, sanktuarium w Zielonce Pa-
słęckiej, zamek i ratusz z XIV wieku oraz 
cerkiew z XVII wieku w Pasłęku. Niedale-
ko stąd do Kwitajn Marion Dönhoff czy Pa-
łacu Dohnów w Morągu, gdzie mieści się 
interesujące muzeum, w tym wystawy po-
święcone wielkiemu myślicielowi niemiec-
kiemu Johannowi Gottfriedowi Herderowi. 

Pochylnia Buczyniec
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• Café Bar / restauracja letnia;
• muzyka na żywo w porze obiadowej, wieczorne koncerty 

kameralne; 
• spacer po zabytkowym parku;
• zwiedzanie wnętrz pałacu;
• wystawa poświęcona pałacowi w Drulitach oraz jego miesz-

kańcom;
• czasowe wystawy malarskie;
• możliwość wypożyczenia rowerów i kijów do nordic walking; 
• możliwość skorzystania z kortów tenisowych;
• opieka przewodnika (władającego również językiem nie-

mieckim), który dodatkowo przybliży specyfikę odwiedza-
nego przez Państwa miejsca oraz wskaże możliwość pie-
szych lub rowerowych wędrówek po najbliższej okolicy. 

Nasza oferta



Położenie

Przez wieś przebiega lokalna droga łącząca drogę wojewódzką nr 526 z drogą krajową S7 na trasie Elbląg–Ostróda.

Odległości: Pochylnia Buczyniec – 1,8 km; Pasłęk – pole golfowe Sand Valley Golf Resort – 16 km; Morąg – 25 km
Elbląg – 36 km; Ostróda – 42 km; Olsztyn – 80 km; Gdańsk – 95 km; Warszawa – 256 km
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Kontakt

palacdrulity.pl

Pałac Drulity
Drulity 1, 14-400 Pasłęk 

+49 17648574296 /j. niemiecki/
E-mail: kontakt@palacdrulity.pl

annaostwald@palacdrulity.pl

Serdecznie zapraszamy!


