LISTA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (INWENTARYZACJA) TRÓJKĄTA TURYSTYCZNEGO: NAŁĘCZÓW – PUŁAWY – KAZIMIERZ DOLNY

Ostoja pod Czarną Piłą Gospodarstwo
Agroturystyczne,

Gospodarstwo agroturystyczne położone w
miejscowości Czołna niedaleko Baranowa, stanowi
idealną bazę wypadową do zwiedzania ziemi

Ostoja pod Czarną Piłą
Czołna 54, Baranów 24105

X

X

X

BARANÓW
X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Rynek 14 24-105
Baranów
gmina@gminabaranow.
pl
www.szlakornitologiczny
.pl
tel. (81) 22 222 222

Wyżywienie

Turystyczny Szlak ornitologiczny obejmuje Dolinę
Wieprza (Gminy Baranów, Puławy i Żyrzyn), Dolinę
Wisły (Gmina Puławy) oraz Jezioro Duży Ług
(Gmina Markuszów). Szlak ten w miejscowości ma
formę pętli, z początkiem i końcem w
miejscowości Baranów. Czatownie ornitologiczne
znajdują się przy charakterystycznych zakolach
rzeki Wieprz. Długość szlaku to ok. 22,5 km.

Zdrowie i
Uroda

Turystyczny Szlak
Ornitologiczny w
Gminie Baranów

Aktywnie

ul. Rynek 3, 24-105
Baranów tel. (81) 88340-40
gmina@gminabaranow.
pl
www.parafia.gminabara
now.pl

Edukacyjnie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela mieszczący się w
Baranowie pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku,
zaprojektowany przez Józefa Gringenberga.
Wewnątrz świątyni znajduje się 7 barokowych
ołtarzy i 2 zakrystie przy prezbiterium. W ołtarzu
głównym znajduje się obraz Matki Bożej
Częstochowskiej, a na zasuwie- św. Jana
Chrzciciela- patrona parafii. Kościół jest dostępny
do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Miłośnicy
Kultury

Kościół Parafialny w
Baranowie

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Rynek 14, 24-105
Baranów; tel. 81 883 40
27 wew. 29
gck@gminabaranow.pl

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości
Śniadówka niedaleko Baranowa. W gospodarstwie
Pani Urszuli Wojdy istnieje możliwość
uczestnictwa w procesie wypieku chleba według

Śniadówka 100
24-105 Baranów
Tel. 792 942 916
www.alkierz.eu

Gospodarstwo Rolne
„Alkierz”

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

W Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie
odbywają się warsztaty garncarskie pod okiem
miejscowego mistrza Władysława Maśnego.
Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Gminny Ośrodek
Kultury w Baranowie

X

Noclegi

Gminne Centrum Kultury
w Baranowie, Rynek
14
24-105
Baranów
Tel. (81) 883-40-27
wew.29
osrodekkultury@gminab
aranow.pl

Wyżywienie

Izba Tradycji znajduje się w Gminnym Centrum
Kultury w Baranowie. Przez wiele lat Baranów był
znaczącym ośrodkiem garncarskim, znanym już w
drugiej połowie XVIII wieku. Jeszcze przed
wybuchem I wojny światowej istniało w
miejscowości ok. 40 warsztatów. Jedno z
pomieszczeń zostało zaadaptowane na wiejską
izbę z elementami charakterystycznymi dla
regionu. Izba Tradycji jest czynna codziennie w
godzinach 8:00-16:00, w innych godzinach dla
grup zorganizowanych jest dostępna do
zwiedzania po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.

Zdrowie i
Uroda

Izba Tradycji w
Baranowie

Aktywnie

kontakt@twojaostoja.pl
www.twojaostoja.pl
tel. 793 667 949

Edukacyjnie

lubelskiej. Dla spragnionych odpoczynku czeka
przestrzeń, cisza i wspaniały klimat wiejski. Jest to
wymarzona okolica dla osób z zamiłowaniem do
spacerów, wycieczek rowerowych, wędkarstwa i
spływów kajakowych.

Miłośnicy
Kultury

Warsztaty garncarskie,
hotel dla koni – Piotr
Białek

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Zespół dworski znajduje się tuż obok ruin zamku.
Składa się z zabytkowych budynków

24-123 Janowiec,
ul. Lubelska 20

X

X

X

X

Produkt lokalny

Zespół dworski

X

Noclegi

X

Wyżywienie

Muzeum Zamek w
Janowcu
24-123 Janowiec,
ul. Lubelska 20
tel./fax: 81 881 52 28
sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl/zamek-wjanowcu

Zdrowie i
Uroda

Zamek w Janowcu jest jednym z najbardziej
majestatycznych i najurokliwiej położonych
zamków w Polsce. W trzech salach na parterze
zgromadzono eksponaty poświęcone przeszłości
Zamku. W wyremontowanym budynku północnym
mieści się hotel, gdzie można zatrzymać się na
nocleg. Z ruinami janowieckiego zamczyska wiąże
się wiele legend, liczne są wersje podania o
Czarnej Damie. Odbywa się tu Turniej Rycerski „O
pierścień Czarnej Damy". Ekspozycje Muzeum w
Janowcu czynne są codziennie w okresie od 1 maja
do 30 września w godz. 10:00-17:00. Krużganki
czynne dodatkowo w godz. 17:00-20:00 w okresie
od 1 października do 30 kwietnia w godz. 09:0016:00

JANOWIEC

Aktywnie

Zamek

Edukacyjnie

urszula.wojda@alkierz.e
u

Miłośnicy
Kultury

staropolskich receptur. Proces obejmuje
przygotowanie ciasta, formowanie i pieczenie. Na
miejscu, oprócz świeżo upieczonego chleba można
nabyć również tradycyjne wędliny, mleko, twarogi,
naturalny miód pochodzące z ekologicznych
gospodarstw. Istnieje możliwość uczestnictwa w
pokazie wypieku chleba po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Prom „Serokomla”

Prom Serokomla pływa pomiędzy
miejscowościami Nasiłów i Bochotnica. Można

x

tel. 663 600 016
tel. (81) 881 52 15

X

X

X

X

Produkt lokalny

Kamieniołom kredowych skał wapienno –
krzemionkowych uważany przez geologów za
najlepsze odsłonięcie warstw pogranicza kredy i
trzeciorzędu. Można tu znaleźć liczne
skamieniałości: małże, amonity, gąbki, ślimaki,
jeżowce. Do Nasiłowa dotrzemy drogą
wojewódzką numer 743.

X

Noclegi

Kamieniołom w
Nasiłowie

X

Wyżywienie

ul. Rynek 6
24-123 Janowiec n/
Wisłą
tel. 81 881 52 27
janusz.socha@neostrada
.pl

Zdrowie i
Uroda

Kościół pw. Stanisława Biskupa i św. Małgorzaty w
Janowcu zbudowany w latach 1537-1559 z
fundacji Piotra Firleja na murach gotyckiego
kościoła z XIV wieku, przebudowany w latach
1585-1600 wg planów architekta Santi Gucciego, a
następnie w stylu renesansowym przez Jakuba
Balina. Najcenniejszym zabytkiem wnętrza
kościoła jest manierystyczny nagrobek Andrzeja
Firleja oraz jego żony Barbary - dzieło Gucciego,
który nie tylko był architektem, ale i rzeźbiarzem.
Kościół jest dostępny do zwiedzania po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Aktywnie

Kościół pw. Stanisława
Biskupa i św.
Małgorzaty

Edukacyjnie

tel./fax.: 81 881 52 28
sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl/zamek-wjanowcu

Miłośnicy
Kultury

przeniesionych z pobliskich terenów Lubelszczyzny
(Dwór z Moniak, Stodoła z Wylągów, Spichlerz z
Podlodowa, Spichlerz z Kurowa). Zwiedzanie jest
możliwe codziennie w okresie od 1 maja do 30
września w godz. 10:00-17:00, w okresie od 1
października do 30 kwietnia w godz. 09:00-16:00.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Trzcianki 92,
24-123 Janowiec
tel. 502223349
kkruk@funpark.biz.pl
www.magiczneogrody.c
om

X

X

Produkt lokalny

Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody
położony w Trzciankach niedaleko Janowca to
pierwszy w Polsce park tematyczny zbudowany w
oparciu o oryginalną, baśniową historię.
Przekraczając jego bramę, przenosimy się do
niezwykłego świata, zamieszkałego przez magiczne
istoty. Na powierzchni 12 hektarów, wśród drzew i
roślin, powstały wyjątkowe krainy, place zabaw,
restauracje, cukiernie, kawiarnie. Obiekt jest
przystosowany do wizyty osób niepełnosprawnych
i niewidomych. Ogrody można zwiedzać w sezonie
letnim codziennie w godzinach 10:00 – 19:00, w

Noclegi

FUN Park Magiczne
ogrody

X

Wyżywienie

ul. Rynek 12
24-123 Janowiec n/Wisłą
tel. 81 881 52 40
relpol@reypol.com.pl
www.janowiec.serokoml
a.com.pl/dom-chlebapiekarnia-kogutchlebowy/

Zdrowie i
Uroda

Położona jest w centrum Janowca, w środku
znajduje się również sklep firmowy. Można tu
nabyć oryginalną pamiątkę-chlebowy janowiecki
zamek, smaczne, ekologiczne i zdrowe przetwory
rolno-spożywcze, skarby z janowieckich lasów i
ogrodów, a także kupić obraz. Dla dzieci
dodatkową atrakcją jest mini ZOO.

Aktywnie

Restauracja
„Serokomla” i „Dom
chleba”

Edukacyjnie

reypol@reypol.com.pl
www.reypol.com.pl/pro
m-przeprawaserokomla-janowieckazimierz-bochotnicanasilow/

Miłośnicy
Kultury

przeprawić jednorazowo 20 osób i 3 samochody
osobowe lub jeden autokar.
Przeprawy promem odbywają się codziennie (od 1
maja do 30 października) od poniedziałku do
piątku w godzinach: 8.00–20.00, w soboty i
niedziele: 8.00–21.00. Istnieje także możliwość
przeprawy w innych godzinach, po wcześniejszym
uzgodnieniu.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

Zalew w Janowicach

Restauracja „Maćkowa
chata"

Knajpa u Marceli

Zalew w Janowicach położony jest w otoczeniu
lasu na rzece Plewce, lewostronnym dopływie
Wisły. Stanowi idealne miejsce wypoczynku i
rekreacji. Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu pływackiego. Na terenie zalewu jest
wyodrębnione miejsce na biwak, parking na 100
samochodów, punkt gastronomiczny. Dla
miłośników wędkarstwa możliwość odpłatnego
połowu. Kąpielisko jest strzeżone i czynne od
czerwca do września codziennie w godzinach od
8.00-20.00.

ul. Radomska 2a
24-123 Janowiec n/
Wisłą
tel. 81 881 58 15,
602 858 898
www.promjanowiec.pl/index.php/z
alew-informacje

X

Stylowa restauracja mieści się w zabytkowym
przedwojennym budynku przy Rynku.
Wysmakowany wystrój, zdjęcia dawnego Janowca
i sympatyczni gospodarze stwarzają atmosferę
spokoju i gościnności. Wzbogaca ją dodatkowo
doskonała kuchnia.

ul. Sandomierska 2, 24123 Janowiec tel. (81)
881 54 62 , kom. 507
194 720
mackowa_chata@op.pl

X

X

X

X

X

X

Restauracja (Dawna Quchnia na podzamczu)
znajduje się obok Gminnego Ośrodka Kultury w
niedalekiej odległości od ruin zamku rodziny
Firlejów w Janowcu. Menu wzbogacone jest m.in.
o zupę z soczewicy, pieczeń wieprzową z
kluseczkami janowieckimi, placki zza Wisły z

X

www.mackowachata.p
l
Knajpa u Marceli
ul. Plac Wolności 9
24-123 Janowiec
tel. 692 396 666
knajpaumarceli@gmail.c

Produkt lokalny

październiku - w soboty i niedziele w godzinach
10:00 – 18:00.

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Spółdzielcza 5, 24-123
Janowiec
tel. +48 81 880 42 42
(43)
fax +48 81 880 42 44
e-mail:
reypol@reypol.com
www.reypol.com.pl

X

Produkt lokalny

REYPOL jest spółką rodzinną powstałą na
przełomie 1991/1992 roku. Producent szerokiego
asortymentu przetworów owocowo-warzywnych,
przypraw i koncentratów. W swojej ofercie
posiada bogatą gamę produktów przeznaczonych
dla zakładów gastronomicznych i piekarni,
stanowiących półprodukty w dalszym procesie
produkcyjnym. Do produkcji wykorzystywane są

X

Noclegi

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„Reypol” – Rejmak
Spółka Jawna

X

Wyżywienie

Oblasy 117, 24-123
Janowiec
tel. 514 940 227
kontakt@konskieranczo.
pl
www.konskieranczo.pl/fi
ord_ranczo.html

Zdrowie i
Uroda

Fiord Ranczo położony jest w Oblasach koło
Janowca. Ze względu na przyjazny charakter i
łagodny zrównoważony temperament, konie
idealnie nadają się do uprawiania jeździectwa
rekreacyjnego, kuligów, jazdy bryczką oraz
hipoterapii. Towarzystwa fiordom dotrzymuje
ulubieniec dzieci - hucuł Felek. Doskonalić swoje
umiejętności jeździeckie można także na pięknym
koniu rasy małopolskiej. Fiord Ranczo posiada
bardzo bogatą ofertę związaną z jazdą konną.
Zaprasza siedem dni w tygodniu na jazdy
rekreacyjne z wykwalifikowanym instruktorem na
placu, lonży oraz przepięknych okolicznych
terenach. Organizowane są także rajdy konne. W
ofercie również wynajęcie na uroczystości: śluby,
komunie, ponadto przejażdżki indywidualne,
przejażdżki grupowe po okolicy, kuligi oraz pikniki.

Aktywnie

Fiord Ranczo

Edukacyjnie

om
www.knajpaumarceli.pl

Miłośnicy
Kultury

mięsem, grillowane polędwiczki drobiowe,
pierogi z bobem i boczkiem.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

X

Noclegi

X

X

surowce z terenów ekologicznie czystych objętych
Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym.
Dostosowując się do nowych potrzeb rynku firma
rozszerzyła swoją działalność o kolejne segmenty
świadczonych usług. Dziś podlega pod nią
Pensjonat z restauracją „Serokomla” „Dom
chleba”, Prom Serokomla oraz Piekarnia Pod
Zamkiem.
Sławomir Sowiński Usługi noclegowe i
turystyka aktywna

Usługi noclegowe Sławomira Sowińskiego w
Janowcu to oferta wypoczynku z noclegami.
Obiekt posiada 6 miejsc noclegowych w trzech
pokojach.
Do dyspozycji gości jest w pełni wyposażona
kuchnia i łazienka.
Możliwość skorzystania z warsztatów rękodzieła.

ul. J. Kochanowskiego 5
24-123 Janowiec
tel. 664491789

Izba Twórczości
Ludowej w Nasiłowie

Izba Twórczości znajduje się w Nasiłowie niedaleko
Janowca.
Właścicielem Izby Twórczości Ludowej okoliczny
rzeźbiarz Pan Zygmunt Kozak, który jest autorem
rzeźb i płaskorzeźb wykonanych w drewnie.
Zwiedzanie wycieczki po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.

Nasiłów 61 a
24-123 Janowiec
Tel. 81 880 40 33

Kościół Farny w Kazimierz Dolnym jest to
najstarsza spośród wszystkich trzech świątyń w

ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny

X

X

X

KAZIMIERZ DOLNY
Kościół Farny p. w. św.
Jana Chrzciciela i św.

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Kościół szpitalny p. w.
św. Anny

Kościół szpitalny znajduje się przy ul. Lubelskiej w
Kazimierzu Dolnym. W miejscu obecnego kościoła

ul. Lubelska
24-120 Kazimierz Dolny

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Klasztorna 6
tel. 81/ 88 101 18

Wyżywienie

Kościół oo. Reformatów znajdujący się przy ul.
Klasztornej w Kazimierzu Dolnym ufundowany
został w 1589 r. Przy kościele osiedlili się
franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo
powiększyli świątynię, a w latach 1638-68
dobudowali część klasztorną, otoczoną w 1 poł.
XVIII w. wysokimi murami obronnymi z wejściem
w postaci tzw. Krytych schodów. W 1956 r. w
klasztorze powstało muzeum, którego eksponaty
obejmują: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i
obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza.
Kościół jest udostępniany do zwiedzania po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z
parafią.

Zdrowie i
Uroda

Klasztor oo.
Reformatów i
Sanktuarium p.w.
Zwiastowania
Najświętszej Marii
Panny

Aktywnie

Tel. 81/881-08-70
www.kazimierz-fara.pl

Edukacyjnie

Kazimierzu Dolnym, postawiona na miejscu
pierwotnej świątyni romańsko-gotyckiej, potem
rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego”.
Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich,
Borkowskich i Różańcowa. Z bogatego
wyposażenia kościoła na uwagę zasługują przede
wszystkim organy z 1620 r. Kościół jest
udostępniany do zwiedzania w poniedziałki, środy,
piątki i soboty w godzinach 10:00 – 17:00, we
wtorki i czwartki w godzinach 12:00 – 17:00, a w
niedzielę w godzinach 13:15 – 17:00.

Miłośnicy
Kultury

Bartłomieja Apostoła.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Zamkowa 8
Tel. 81/88 100 40
www.zabytkikazimierzdo
lny.pl
e mail:
kokpit@kokpit.com.pl

X

X

X

Produkt lokalny

Usytuowany nad miasteczkiem zamek został
ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego.
Obecnie jest udostępniany do zwiedzania,
wewnątrz znajduje się wystawa historyczna.
Położona powyżej zamku okrągła, kamienna wieża
strażnicza pochodzi z XIII w. i jest najstarszą
budowlą Kazimierza Dolnego. Baszta ma 20
metrów wysokości, 10 metrów średnicy i jest
doskonałym punktem widokowym dla turystów.
Ruiny Zamku i wieżę strażniczą można zwiedzać
codziennie od maja do października w godzinach
10:00-18:00, od listopada do kwietnia w soboty i

X

Noclegi

Ruiny Zamku i wieża
strażnicza

X

Wyżywienie

ul. Lubelska 4
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 692 578 677

Zdrowie i
Uroda

W Budynku dawnej Synagogi pomiędzy Dużym. a
Małym Rynkiem w samym sercu Kazimierza
Dolnego mieści się Dom Gościnny Beitenu. Obecna
synagoga została zbudowana w drugiej połowie
XVIII w. w stylu późnobarokowym. Obecnie w Sali
modlitw urządzona jest stała ekspozycja o
charakterze muzealnym, a boczne pomieszczenia
wykorzystywane są jako pokoje do wynajęcia.

Aktywnie

Budynek dawnej
synagogi

Edukacyjnie

81/881 08 70

Miłośnicy
Kultury

drewniany budynek istniał już prawdopodobnie od
co najmniej 1530 r. Świątynia murowana stanęła
w tym miejscu w 1671 r. Kościół jest
jednonawowy, wzorowany częściowo na kościele
farnym. Pod prezbiterium znajdują się krypty z
trumnami i ludzkimi szczątkami. Kościół jest
możliwy do zwiedzania po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Góra Trzech Krzyży

Góra Trzech Krzyży jest punktem widokowym na
miasteczko i Małopolski Przełom Wisły. Stojące tu
krzyże ustawili na pamiątkę ci, którzy przeżyli
epidemie zarazy morowej (cholery) w 1708 roku.
Góra jest jednym z najważniejszych symboli
Kazimierza Dolnego uwiecznionych na fotografiach
i malarstwie.

X

Stara Łaźnia

Budynek Starej Łaźni mieszczący się w Kazimierzu
Dolnym powstał w 1921 r. i spełniał funkcje łaźni
miejskiej i pralni. W ostatnich latach pełni funkcje
pensjonatowe i restauracyjne. W ścianę
wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład
Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez
Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z
epidemiami, 1921”. Obecnie jest własnością
Stowarzyszenia Filmowców Polskich gdzie znajduje
się restauracja „Stara Łaźnia”.

ul. Senatorska 21
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81/889 13 50
rezerwacja@restauracjal
aznia.pl
www.restauracjalaznia.p
l

Kamienica Celejowska

Wzniesiona z kamienia wapiennego w 1635 r.,
posiada bogato zdobioną elewację i wysoką
attykę. Obecnie mieści się jeden z oddziałów
Muzeum Nadwiślańskiego. We wnętrzach
kamienicy znajduje się stała wystawa malarstwa,
grafiki i rysunku pt. „Kolonia artystyczna w
Kazimierzu Dolnym (XIX-XXI w.) – miejsce i źródło
sztuki”. Obejrzeć można tu również makietę
Kazimierza Dolnego, ukazującą miasteczko z ok.

ul. Senatorska 9
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81/ 881 02 88
sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl/kamienica
-celejowska

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

niedziele w godzinach 10:00 – 16:00.

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

Mięćmierz

Dawna wieś flisacka nad Wisłą, dziś „żywy
skansen” z wiatrakami i sędziwymi, drewnianymi
chatami. W pierwszej połowie XX w. osada zaczęła
nabierać letniskowego charakteru. Przepiękny
widok na wieś rozpościera się ze wzgórza
Albrechtówka.

X

Ruiny zamku Esterki w
Bochotnicy

Dawna twierdza z XIV w., u stóp której zachowały
się ruiny renesansowej kaplicy-mauzoleum Jana

X

Produkt lokalny

ul. Małachowskiego 19
24-120 Kazimierz Dolny
81/881 02 88
kuncewiczowka@kazimi
erz-muzeum.pl
www.mnkd.pl/domkuncewiczow

Noclegi

Willa „Pod Wiewiórką”, wzniesiona została w 1936
r. Zabytkowa, drewniana willa otoczona jest
pięknym ogrodem. Odbywają się tu spotkania i
wydarzenia kulturalne, głównie literackie. Obecnie
własność Muzeum Nadwiślańskiego Oddział Dom
Kuncewiczów. W okresie od 1 maja do 30 września
w godz. 10:00-17:00 w okresie od 1 października
do 30 kwietnia w godz. 09:00-16:00. Z wyjątkiem
1 stycznia (Nowy Rok), Niedzieli Wielkanocnej,
Bożego Ciała (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada oraz
25 grudnia (Boże Narodzenie).

Wyżywienie

Dom Marii i Jerzego
Kuncewiczów

Zdrowie i
Uroda

1910 r. W okresie od 1 maja do 30 września od
poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godz.
10:00-17:00, w piątek i sobotę w godz. 10:0018:00. W okresie od 1 października do 30 kwietnia
w godz. 09:00-16:00 Z wyjątkiem 1 stycznia (Nowy
Rok), Niedzieli Wielkanocnej, Bożego Ciała (do
godz. 13:00), 1 i 11 listopada oraz 25 grudnia (Boże
Narodzenie).

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Produkt lokalny

Studnia w centrum Rynku ma kilkusetletnią
historię. Była niegdyś zdrojem ulicznym. Pod
koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co
ułatwiało czerpanie wody. Nową pompę
zainstalowano w niej w latach 80-tych. Dzisiejszy
wygląd nadał studni w 1913 r. arch. Jan KoszczycWitkiewicz, projektując jej drewnianą obudowę i
zadaszenie, jak również studni przy ul. Lubelskiej.
Inne miejskie studnie znajdują się: na ul.

Noclegi

Studnie miejskie (4)

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

W pobliżu synagogi, pośrodku Małego Rynku,
znajduje się malowniczy drewniany budynek
dawnych koszernych jatek. Budynek został
zrekonstruowany po II wojnie światowej na wzór
oryginalnego, powstałego w pierwszej połowie XIX
wieku. Obecnie mieści się tu galeria oraz
kierownictwo pobliskiego bazaru. Jatki były
integralną częścią istniejącej tu do 1942 r.
dzielnicy żydowskiej. Innym przykładem
drewnianej zabudowy tej dzielnicy może być
pozostały z tamtych czasów dom przy ul.
Lubelskiej 8, a także inne budynki, prezentujące
architekturę charakterystyczną dla przeszłości
miasteczka (ul. Lubelska 10, ul. Lubelska 11, ul.
Lubelska 17)

Aktywnie

Jatki

Edukacyjnie

Oleśnickiego. W Bochotnicy znajduje się także
dawny kamieniołom. Ze względów bezpieczeństwa
obowiązuje zakaz wejścia do grot - można oglądać
go z zewnątrz.

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Noclegi

X

X

Krakowskiej, ul. Lubelskiej i w narożniku rynku.
Spichlerze

Spichlerze są symbolem Kazimierza. Na początku
XVII w. było ich około sześćdziesięciu, do dziś
zachowało się zaledwie jedenaście. Budowano je z
miejscowego kamienia. Zwykle to budowle
dwukondygnacyjne, z bogato zdobionym
szczytem, wzorowanym na farze. Najstarszym z
zachowanych jest spichlerz Mikołaja Przybyły, w
którym mieści się Muzeum Przyrodnicze oraz
pochodzący z 1651r. najmłodszym spichlerz
Kobiałków (ul. Krakowska). Muzeum czynne jest
codziennie w godzinach: 9:00 – 16:00 z wyjątkiem
1 stycznia (Nowy Rok), Niedzieli Wielkanocnej,
Bożego Ciała (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada oraz
25 grudnia (Boże Narodzenie).

Muzeum Przyrodnicze
Ul. Puławska 54
24-120 Kazimierz Dolny

Dawny szpital-przytułek
dla osób starszych oraz
kalek (Kazimierski
Ośrodek Kultury,
Promocki i Turystyki)

Ufundowany został w pierwszej połowie XVI w.
Modernizacja budynku nastąpiła w latach 16261635 za sprawą daru Bartosza Celeja. Na te lata
datowany jest również manierystyczny szczyt
elewacji frontowej, zniszczony w czasie II wojny
światowej, zrekonstruowany. Obecnie w budynku
mieści się siedziba Kazimierskiego Ośrodka
Kultury, Promocji i Turystyki. Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek w
godz. 9.00–19.00, sobota 9.00-17.00.

Kazimierski Ośrodek
Kultury, Promocji i
Turystyki
ul. Lubelska 12
tel.81 88 10 040
kokpit@kokpit.com.pl
www.kokpit.com.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Pod

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod
Wianuszkami” znajduje się w zabytkowym

Ul. Puławska 80
24-120 Kazimierz Dolny

X

www.mnkd.pl/muzeumprzyrodnicze
tel. 81 881 03 26
sekretariat@mnkd.pl

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Park Linowy w Kazimierzu Dolnym jest to
wspaniała forma spędzania wolnego czasu, gdzie

ul. Krakowska 59/61
24-120 Kazimierz Dolny

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Park Linowy Kazimierz

X

Noclegi

Cholewianka 60
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 606 667 186
www.wiatrakowo.pl
kontakt@wiatrakowo.pl

Wyżywienie

Wiatrakowo to siedlisko o ponad stuletniej
tradycji. Siedlisko składa się ze starego
drewnianego domu z werandą, nowego – równie
uroczego, bardzo komfortowego z dużym
kamiennym tarasem. Przy domach – stara stodoła,
drewutnia, warsztat wikliniarski. W sąsiedztwie
zabudowań znajduje się także ogród, rozległy
orzechowy sad, stuletnie rozłożyste modrzewie. A
wszystko z trzech stron otoczone wąwozami i
lasem. Obiekt posiada przestronne i komfortowe
pokoje z łazienkami, a także salon z kominkiem i
jadalnię. Obiekt czynny cały rok.

Zdrowie i
Uroda

Wiatrakowo – Stanisław
Lenart

Aktywnie

wianuszki@poczta.onet.
pl
tel. 81/881-03-27
www.schroniskakazimier
zdolny.pl

Edukacyjnie

spichlerzu „Pod Wianuszkami” przy ulicy
Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. Budynek
spichlerza zbudowany został pod koniec XVII
wieku i w latach 1906 – 1929 mieścił się tam
zakład garbarski. Zniszczony działaniami
wojennymi został odbudowany w latach 1978 1986 wg projektu arch. H. Dąbrowskiego, z
przeznaczeniem na schronisko młodzieżowe.
Obecnie jest to całoroczna placówka oświatowo –
wychowawcza, która funkcjonuje od 1985 roku. W
ofercie schronisko posiada 64 miejsca noclegowe
w 19 pokojach 1-6 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym, jadalnię, świetlicę, duże hole na
których można prowadzić zajęcia.

Miłośnicy
Kultury

Wianuszkami”

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Parchatka – stok

Stok Narciarski PARCHATKA posiada bogatą ofertę

Parchatka 187

X

X

x

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

ul. Puławska 90, 24-120
Kazimierz Dolny
tel. 785 634 067
biuro@naturaparklinowy
.pl

Zdrowie i
Uroda

Park Linowy Natura zlokalizowany obok hotelu
Król Kazimierz przy ulicy Puławskiej. Wszystkie
platformy i przejścia zamocowane są na drzewach
rosnących na naturalnym zboczu. Park jest
stworzony tak, żeby jak najmniej ingerować w
przyrodę. Najbardziej imponujący widok czeka na
najwyższym podeście sięgającym ponad 13
metrów nad ziemią. Można stamtąd zobaczyć
kamieniołomy pod drugiej stronie Wisły. Park
Linowy Natura czynny w sezonie w godzinach:
10:00 – 18:00.

Aktywnie

Park Linowy Natura

Edukacyjnie

kontakt@parkkazimierz.
pl
www.parkkazimierz.pl

Miłośnicy
Kultury

bawić się mogą ludzie bez żadnego doświadczenia,
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze. Ten
rodzaj rozrywki przeznaczony jest dla każdego, kto
zdecyduje się na ekscytującą przygodę, pełną
odkryć i wrażeń.
W parku jest kilka tras z przeszkodami o
zróżnicowanym stopniu trudności, zawieszonych
na różnej wysokości, pozwala odwiedzać park
wielokrotnie i za każdym razem przeżyć coś
nowego. Zlokalizowany na terenie kompleksu
hotelowego. Godziny otwarcia Parku Linowego –
w sezonie od poniedziałku do niedzieli w
godzinach 11:00 – 18:00 lub dla grup
zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym. Poza sezonem Park czynny w
weekendy.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Galeria Czerwone Wino

Galeria sztuki „czerwone wino” istnieje w
Kazimierzu od 2008r. Prezentuje, promuje i
sprzedaje prace wielu polskich artystów-malarzy,
grafików, rzeźbiarzy, ceramików. Współpracuje z
pracowniami i dekoratorów wnętrz oraz sztuki

ul. Senatorska 9, 24-120
Kazimierz Dolny, tel.
606 322 559

X

X

X

X

X

X

x

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

Uściąż 114B, 24-120
Kazimierz Dolny, tel.
604 614 639
zagrodowaosada@wp.pl
www.zagrodowaosada.p
l

Wyżywienie

To ośrodek warsztatów artystycznych i
terapeutycznych oraz wyjątkowe miejsce
twórczego wypoczynku, bliskiego kontaktu ze
sztuka, natura i zwierzętami. W głównym budynku
Osady, wyposażonym na wzór polskiego dworu
ziemiańskiego z pocz. XX w., mieszczą się pokoje
dla turystów i restauracja regionalna. Możliwość
zorganizowania warsztatów dla grup
zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.

Zdrowie i
Uroda

Ośrodek Turystyki
Zagrodowa Osada w
Uściążu

Aktywnie

24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81/888 43 04
tel. 516 750 040
info@parchatka.pl
www.parchatka.pl

Edukacyjnie

skierowaną do miłośników śnieżnego szaleństwa.
Znajdująca się przy stoku wypożyczalnia oferuje
pełną gamę sprzętu narciarskiego i
snowboardowego wraz z kaskami, które są
obowiązkowe dla dzieci do lat 15. Początkujących
zainteresuje zapewne szkoła narciarska „MarcelusSki” prowadząca na stoku lekcje nauki jazdy na
nartach. Dla grup zorganizowanych przygotowane
zostały atrakcyjne rabaty. W ofercie także Karczma
Parchatka, w której oferowane są tradycyjne
polskie przysmaki, a także noclegi. Stok narciarski
w sezonie czynny od godziny 9:00 – 22:00,
Karczma czynna cały rok.

Miłośnicy
Kultury

narciarski

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Galeria Kolor – Roman
Gruszecki

Działa od 2009 roku. Prowadzi ją Jolanta Opolska i
Roman Gruszecki. Galeria oferuje malarstwo
olejne, akwarele, rysunek i ceramikę. Odbywają
się wystawy tematyczne.

ul. Senatorska 7, 24-120
Kazimierz Dolny,
www.galeriakolor.com

X

X

Galeria pracowni
przemian – Sławek
Wójcik

Galeria sztuki współczesnej i pracownia
plastyczna. Malarstwo abstrakcyjne, sztuka
konceptualna, rzeźba, ceramika artystyczna i
użytkowa, biżuteria, rękodzieło.
Prezentujemy prace absolwentów szkół
plastycznych, projektantów i twórców rękodzieła z
regionu lubelskiego. W galerii odbywają się
również warsztaty artystyczne i spotkania
twórców.

ul. Lubelska 9, 24-120
Kazimierz
tel. 603 663 219,
693 504 192

X

X

Galeria- Sława Radow

Malarstwo olejne ,akrylowe, techniki własne,
rysunek, grafika, wyroby artystyczne. Autor prac
Slawa Radow jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych, członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków. Jego żona Marina Radowa, również
Absolwentka ASP, zajmuje się sztuką użytkową ,
doradztwem artystycznym i arteterapią.

ul. Nadrzeczna 5, 24-120
Kazimierz Dolny tel.
603 577 006

X

X

Galeria Autorska Beata

Malarstwo olejne ,akrylowe, techniki własne,

Ul. Senatorska 1/3, 24-

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Lubelska 9, 24-120
Kazimierz Dolny, tel.
696 783 280

Wyżywienie

Galeria istnieje od 8 lat, jest galeria autorską
prezentującą głownie pastele. Prowadzący Marek
Andała, wystawiający-Marek Andała i Marta MaxAndała.

Zdrowie i
Uroda

Galeria Andała – Marek
Andała

Aktywnie

designu, potrafi sprostać nawet wytrawnym
gustom i koneserom sztuki.

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Galeria Bibelot –Robert
Świderski

Obrazy, rękodzieło artystyczne, ceramika, szkło.
Istnieje od 1998r. w sprzedaży szeroki asortyment
malarzy związanych z Kazimierzem m.in. Łazorek,
Gnatowski, Kosowski

ul. Klasztorna 1, 24-120
Kazimierz Dolny, tel.
509 028 529

X

X

Restauracja Fresh

Restauracja Fresh mieści się przy ulicy
Tyszkiewicza niedaleko Muzeum Przyrodniczego w
Kazimierzu Dolnym.Jest to pierwsza w Kazimierzu
Dolnym restauracja z jedzeniem na wagę.
Wszystkie potrawy przygotowywane są ze
świeżych, najwyższej jakości produktów
dostarczanych przez lokalnych dostawców. Dzięki
temu codziennie można zjeść świeże, smaczne,
zdrowe oraz urozmaicone dania kuchni polskiej,
ale także przepyszne makarony, ryby, sałatki oraz
wiele innych wykwintnych potraw kuchni całego
świata. Restauracja czynna od maja do
października.

Restauracja Fresh
ul. Tyszkiewicza 18, 24120 Kazimierz Dolny,
tel: 509 875 5999,
www.freshjedzenienawage.pl

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Lubelska 7, 24-120
Kazimierz, tel. 505 964
498

Wyżywienie

Galeria autorska, przedstawiająca malarstwo
olejne. Członek Towarzystwa Kazimierskiej
Konfraterni Sztuki, wieloletni członek Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.

Zdrowie i
Uroda

Galeria – Ziemowit
Jastrzębski

Aktywnie

120 Kazimierz Dolny, tel.
609 556 008, 607 041
584

Edukacyjnie

rysunek, grafika, wyroby artystyczne. Autor prac
Slawa Radow jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych, członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków. Jego żona Marina Radowa, również
Absolwentka ASP, zajmuje się sztuką użytkową ,
doradztwem artystycznym i arteterapią.

Miłośnicy
Kultury

Giza - Kwiecień

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Ekomuzeum „Siedlisko
Małgorzaty” Małgorzata Urban

Ekomuzeum „Siedlisko Małgorzaty” to miejsce,
które pozwala na kontynuację tradycji rodzinnych
oraz rozwijania zainteresowań własnych, jak tez
możliwości przekazania wiedzy i umiejętności
osobom zainteresowanym tą dziedziną życia.
Oddane zostało do użytku dla potrzeb

Cholewianka 7 A, 24-120
Kazimierz Dolny, tel. 510
157 111
email:urbanmalgorzata
@tlen.pl
www.siedliskomalgorzat

X

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Góry 16, 24-120
Kazimierz Dolny, tel. (81)
882 11, 733 872-771
e mail:
folwarkwalencja@wp.pl
www.folwarkwalencja.pl

Wyżywienie

Folwark Walencja to jedyny w swoim rodzaju
pensjonat łączący historię ze współczesnością,
sielską stylistykę z nowoczesnymi rozwiązaniami.
pensjonat oczaruje Gości niezwykłą atmosferą i
bogactwem możliwości. Idealne miejsce na
rodzinne wczasy, romantyczny wypad we dwoje
czy wyjazd biznesowy. rchitektura staropolskiego
dworku kryje niezwykłe wnętrza. Wystrój
nawiązuje do folwarcznego stylu początków XIX
wieku, czaruje odwołaniami do bogatej historii rodzina prowadząca pensjonat z miastem
Kazimierz Dolny związana jest od wielu pokoleń.
Indywidualna aranżacja pokoi, wyśmienita kuchnia
oparta o składniki własnej uprawy, życzliwa i
fachowa obsługa, rozległy i piękny ogród tworzą tę
wspaniałą, ciepłą atmosferę.

Zdrowie i
Uroda

„Folwark Walencja”
B.J.E. Kowalscy

Aktywnie

Bochotnica, ul.
Kazimierska 120,
24-120 Kazimierz Dolny
tel. (81) 882 85 15
www.bobik.fr.pl
bobik@fr.pl

Edukacyjnie

Firma oferuje aktywne spędzenie wolnego czasu
w obrębie Kazimierza Dolnego i okolic poprzez
organizację imprez integracyjnych, spływów
kajakowych, przejażdżek jeepami i quadami. po
lessowych wąwozach. Możliwość zorganizowania
imprez po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Kultury

P.W. BOBIK – aktywny
wypoczynek Wojciech
Sosik

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Noclegi

X

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

Wylągi 43, 24-120
Kazimierz Dolny
adam.gosia@wp.pl,
tel. 605 135 745,
noclegi i obozy: 691
220 048, instruktor jazdy
konnej: 784 111 781,
www.wylagi.pl

Aktywnie

Stajnia Wylągi położona jest w Kazimierskim Parku
Krajobrazowym w odległości ok. 4 km od
Kazimierza Dolnego. Wchodzi w skład zespołu
dworsko-parkowego Wylągi. Stajnia ma charakter
rekreacyjno-turystyczny, ale również działa tu
sekcja sportowa Wylągi, reprezentująca
Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin. Główne
przedmioty działalności to: nauka jazdy konnej dla
dzieci i dorosłych, organizacja obozów i kolonii
jeździeckich, noclegi z wyżywieniem, rajdy konne,

Edukacyjnie

y.pl

Miłośnicy
Kultury

mieszkańców i turystów we wrześniu 2013 rok. W
Siedlisku prowadzone są 3 warsztaty tkackie - dwa
tradycyjne, wiekowe, wysłużone poprzednim
pokoleniom, które udało się zaadaptować do
pracy oraz jeden mały warsztat współczesny. Inna
część izby przeznaczona jest na zajęcia z zakresu
palmiarstwa i tworzenia tradycyjnych kwiatów
ozdobnych z ziół i innych roślin zarówno
uprawianych, jak też rosnących dziko. W 2014
roku, dzięki programowi „EUROszansa dla
Lubelszczyzny” współfinansowanego przez
Szwajcarię, „Siedlisko” zyskało możliwość
poszerzenia swojej oferty i zostało rozbudowane o
nowe obiekty m.in. takie jak: domek pszczelarza,
w którym znajdują się sprzęty pszczelarskie, kurnik
oraz drewnianą wiatę z piecem chlebowym.
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Stajnia w Wylągach –
Małgorzata
Szczepkowska-Dunia

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Noclegi

X

X

pensjonat dla koni, imprezy okolicznościowe. Co
roku odywaja się tu wielkie obchody dnia Św.
Marcina, pod nazwą „Hubertus”.
Winnica Las Stocki –
Mariusz Grabka

Winnica Las Stocki posadzona została w 2008 r w
miejscowości, od której zapożyczyła swoją nazwę.
Malowniczy, pagórkowaty teren, liczne lessowe
wąwozy, porośnięte drzewami liściastymi nadają
okolicy Lasu Stockiego niezapomniany urok. W
założonej przez Mariusza Grapkę winnicy, na
powierzchni 0,5 ha, rosną odmiany na wina białe
takie jak: Seyval Blanc, Aurora, Bianca, Johanniter i
Solaris oraz odmiany na wina czerwone: Regent i
Zweigelt. Winnica prowadzona jest ekologicznie,
właściciele chwasty usuwają mechaniczne, a
winorośl chronią przy pomocy wyciągów
roślinnych z pokrzywy, skrzypu polnego i
grejpfruta. Produkowane przez nich wino
czerwone wino Regent 2012 charakteryzuje się
wyrazistym owocowym smakiem i aromatem oraz
odpowiednią kwasowością. Możliwość zwiedzania
dla grup zorganizowanych po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.

Las Stocki 80
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 602155196
winnica@lasstocki.pl
www.lasstocki.pl

Hotel Spichlerz „Pod
Żurawiem”

Hotel położony jest nad samym brzegiem Wisły,
zaraz przy biegnącej przez bulwar trasie
spacerowej. Charakterystycznym elementem
obiektu są małe pokojowe okienka, niezmienne od
wieków, pozwalające gościom spędzić pobyt w
niepowtarzalnej atmosferze. Spichlerz Pod

Puławska 116,
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 515 114 614
recepcja@spichlerzpodz
urawiem.pl
www.spichlerzpodzurawi

X

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Lubelska 86
24 - 140 Końskowola
tel.: 81 889 20 00

Wyżywienie

Kościół parafialny w Końskowoli pod wezwaniem
Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła,
ufundowany został w połowie XVI w. przez
Andrzeja Tęczyńskiego, wojewodę lubelskiego i
kasztelana krakowskiego. Jego metryka jest jednak

X

KOŃSKOWOLA
Kościół farny p.w.
Znalezienia Krzyża Św. i
Św. Andrzeja Apostoła

Zdrowie i
Uroda

ul. Lubelska 4a
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 601 979 570
www.bajgiel-kazimierz.pl
kontakt@bajgiel24.pl

Aktywnie

Restauracja położona przy ulicy Lubelskiej w
Kazimierzu Dolnym oferuje dania kuchni polskiej i
żydowskiej. Posiłki przygotowywane są ze
świeżych regionalnych produktów. W ofercie
wypiekane ręcznie Kazimierskie bajgle Jeremiego,
jest to drożdżowy obwarzanek z otworem w
środku przygotowany według rodzinnego
przepisu, który otrzymał certyfikat produktu
lokalnego. Obiekt czynny cały rok.

Edukacyjnie

em.pl

Miłośnicy
Kultury

Żurawiem to idealne miejsce do aktywnego
wypoczynku rodzinnego, romantycznych wypadów
we dwoje, jak również dla gości biznesowych oraz
firm, które chciałyby zorganizować wyjazd
integracyjny lub konferencję. Do państwa
dyspozycji jest restauracja, 3 piętra hotelowe
mieszczące 16 pokoi ( 2,3 i 4 osobowych), oraz 4
apartamenty (łącznie 49 miejsc noclegowych) jak
również trzy sale szkoleniowe wyposażone w
profesjonalny sprzęt audiowizualny z
bezpośrednim dostępem do Internetu.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Restauracja „Bajgiel”

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

ul. Lubelska 122
24-140 Końskowola

Wyżywienie

Kościół położony jest naprzeciwko dworu
Tęczyńskich w Końskowoli. Pierwotnie drewniany,
prawdopodobnie wystawiony został przez
Andrzeja Tęczyńskiego jako kaplica dworska w
czasie lokacji miasta. Przypuszcza się, że fundator
wybierając wezwanie dla tej świątyni chciał
uhonorować swoją matkę, Annę z Konińskich,
wychowującą go po tragicznej śmierci ojca w
czasie wyprawy Jana Olbrachta do Mołdawii.
Dzisiejszy murowany kościół wybudowano na
miejscu drewnianej kaplicy pochodzącej
prawdopodobnie z XVI wieku. Poza cechami
gotyku i renesansu, na charakter kościóła św. Anny
wpływają również cechy renesansu

Zdrowie i
Uroda

Kościół szpitalny p.w.
Św. Anny i Św. Marka
Ewangelisty

Aktywnie

starsza: pierwszy, drewniany kościół p.w.
Znalezienia Krzyża Św. powstał w końcu XIV w.
Murowane prezbiterium wystawiono w 1442r. z
fundacji Jana Konińskiego. Przebudowa, zlecona
ok. 1670 r. przez marszałka wielkiego koronnego
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego,
prowadzona przez Tylmana z Gameren, nadała
kościołowi bryłę trójnawowej bazyliki. Kolejna
przebudowa, prowadzona w I połowie XVIII w. z
inicjatywy Elżbiety Sieniawskiej i następnie
Augusta Czartoryskiego oraz jego żony Zofii z
Sieniawskich nadała świątyni obecny kształt.
Zwiedzanie po uzgodnieniu telefonicznym z
kancelarią parafialną.

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Budynek obecnej plebanii, położony w zachodniej
części miejscowości, po południowej stronie szosy
Lublin-Radom. Do niedawna sądzono, że zamek
Tęczyńskich, o którym zaświadczają źródła, został
zniszczony w czasie jednej z zawieruch dziejowych,
jakie przetoczyły się przez Polskę.
Dzięki badaniom dr Adama Soćko wiemy, że
obecna plebania - co do której zakładano, że
powstała między 1613 a 1630 r. - w istocie rzeczy
jest o niemal wiek starszym dworem rodu
Tęczyńskich. Oglądać można go z zewnątrz.

ul. Lubelska 97
24-140 Końskowola

Folwark z XVIII
spichlerzem

Folwark znajduje się przy ulicy Pożowskiej w
Końskowoli. Istniejący już za Tęczyńskich, został
znacznie rozbudowany przez Lubomirskich i

ul. Pożowska 2
24-140 Końskowola

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Dwór Tęczyńskich

X

Noclegi

ul. Rynek 35
24-140 Końskowola

Wyżywienie

Ratusz znajduje się na Rynku w Końskowoli.
Wybudowany został w 1775 r. z fundacji
Aleksandra Augusta księcia Czartoryskiego we
wczesnym stylu klasycystycznym. Jest głównym
budynkiem świeckim kształtującym miejski układ
przestrzenny Końskowoli. Posiada wartości
artystyczne świadczące o tym, że zaprojektował go
któryś z profesjonalnych budowniczych
zatrudnionych na dworze księcia. Obecnie ratusz
jest siedzibą ochotniczej straży pożarnej, można go
oglądać z zewnątrz.

Zdrowie i
Uroda

Ratusz i Rynek

Aktywnie

flamandzkiego. Zwiedzanie po kontakcie z
kancelarią.

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Kurówka to, oprócz Wisły i Wieprza, jedna z

ul. Górna Niwa 14
24-140 Końskowola

X

X

X

Produkt lokalny

Spływ kajakowy

Położony nad rzeką Kurówką, która oddziela go od
centrum. To co dziś można na jego terenie
zobaczyć jest jedynie pozostałością dawnego
cmentarza. Część ze stosunkowo dobrze
zachowanymi nagrobkami jest ogrodzona. Całość
objęta jest wpisana do rejestru zabytków razem ze
znajdującym się w pobliżu cmentarzem
żydowskim. Czartoryscy, dbając o rozwój
gospodarczy Końskowoli sprowadzili tu ok. 300
rzemieślników z Niemiec, głównie z Saksonii.
Jedyną pamiątką po tej społeczności są
pozostałości cmentarnych nagrobków.

Noclegi

Cmentarz ewangelicki

Wyżywienie

Sieniawskich. Za rządów Aleksandra Augusta
księcia Czartoryskiego. Końskowola stała się
siedzibą administracji nadwiślańskich dóbr
„Familii". Administracji tej podlegało 33 wsie, kilka
miast i 7 wydzielonych folwarków, jak również
młyny, jatki, cegielnie, tartatki i karczmy położona
na ich obszarze. Sam folwark „konińskowolski”
obejmował 900 ha; niewiele ustępował mu
folwark „pożogowski”. Folwark w Końskowoli
obejmował, oprócz pałacu ekonoma, także
mieszkania urzędników, mieszkania oraz warsztaty
rzemieślników kilkudziesięciu profesji, trzy
browary, mielcach, gorzelnię, młyny, składy,
spichlerz, stajnie i obory. Dostępny do zwiedzania
z zewnątrz.

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Wypożyczalnia sprzętu
sportowego i
rekreacyjnego Sylwester Sykut,
Agroturystyka

Wypożyczalnia sprzętu sportowego i
rekreacyjnego znajduje się przy gospodarstwie
agroturystycznym „ Nad rzeką” w miejscowości
Młynki. Oferuje rowery, narty, deski
snowboardowe, wędki, kajaki oraz serwis naprawy
rowerów. Sprzęt wypożyczany jest na godziny lub

Młynki 8 A, 24-130
Końskowola
tel. 665 701 965

Produkt lokalny

ul. Lubelska 93, 24-130
Końskowola
tel./fax: (81) 88 16 269

Noclegi

Izba pamięci znajduje się przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Końskowoli (ul. Lubelska 93). Prezentuje
zbiór narzędzi rzemieślniczych, zabytkowych
narzędzi użytku codziennego, fotografii oraz
księgozbiorów. Zwiedzanie pn.–pt. 8.00–20.00,
sob. 7.00–15.00

Wyżywienie

Izba Pamięci
Regionalnej przy
Gminnym Ośrodku
Kultury w Końskowoli

Zdrowie i
Uroda

Bulwar położony w gminie Końkowola. Prowadzi
do niej ulica Starowiejska. To piękne miejsce na
relaks i odpoczynek dla rodzin z dziećmi.
Oświetlony Bulwar prowadzi wokół
zagospodarowanych zbiorników wodnych i pięknie
urządzonych terenów zielonych. Dostępny cały
rok.

Aktywnie

Bulwar spacerowy nad
stawami w
miejscowości Stara
Wieś

Edukacyjnie

głównych rzek Ziemi Puławskiej, której źródła
rozpoczynają się w okolicach Piotrowic koło
Nałęczowa. Płynąc szeroką dolina na swojej 45
kilometrowej długości pokonuje część Płaskowyżu
Nałęczowskiego i wpływa do Wisły w dzielnicy
Puław - Wólka Profecka. Spływ kajakowy tą
przepiękną i bardzo krętą rzeczką może być
przeżyciem dla wielu wytrawnych kajakarzy.

Miłośnicy
Kultury

Kurówką

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

na całe dni w zależności od zapotrzebowania.
Usługa wzbogacona jest o profesjonalne
doradztwo w zakresie doboru sprzętu do potrzeb
turysty. Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia
przewodnika który przedstawia zabytki, ciekawe
miejsca oraz szlaki turystyczne. Kontakt
telefoniczny, czynne całorocznie.
Manufaktura Różana z
Izbą Produktu
Lokalnego - Jolanta
Mazurkiewicz

Manufaktura znajduje się w miejscowości Stara
Wieś, koło Konskowoli. Gospodarstwo od lat
specjalizuje się w produkcji sadzonek róż.
Specjalnością Manufaktury Różanej są
wspomniane wcześniej przetwory różane, oraz
inne specjały wytwarzane według starych
tradycyjnych przepisów. Celem przewodnim jest
ciągłe rozszerzanie oferty produktów, opartych na
tradycji mających związek z regionem,
wspomnieniem naszego dzieciństwa, zarówno dla
koneserów jak i osób chcących na nowo odkrywać
często już zapomniane smaki, wyparte przez
nowoczesne menu. Zwiedzanie po uprzednim
kontakcie telefonicznym.

Stara Wieś 163, 24-130
Końskowola, tel. 609 481
420
email: manufakturaroza
na@wp.pl
www.smakirozy.pl

Dworek Różany,
gospodarstwo
agroturystyczne - Alina
Kowalczyk

Gospodarstwo "Dworek Różany" znajduje się w
miejscowości Stok – Zażuk niedaleko Końskowoli.
Dworek Różany oferuje komfortowo wyposażone
pokoje, zapewniające warunku dla wypoczynku.
Taras z widokiem na pagórki, skalny ogródek z
płynącą wodą i kompleks wypoczynkowy dla dzieci
są dodatkową atrakcją miejsca.

Dworek Różany
Stok-Zażuk 112
24-130 Końskowola
tel. 608 784 568
turystykakowalczyk@on
et.pl
www.dworek-rozany.pl

X

X

X

X

X

X

X

X

Kościół pw. św.
Klemensa i Małgorzaty
w Klementowicach

Kościół znajduje się w miejscowości Klementowice
w gminie Kurów. Neogotycki Kościół z 1927 roku,
posiada wyposażenie wnętrza z 1690 roku. Kościół

Klementowice 238
24-170 Kurów
tel. 81/882 31 01

X

X

Produkt lokalny

ul. Lubelska
24-170 Kurów
tel. 81/ 880 88 70,
601195072
www.kurow.diecezja.lub
lin.pl
parafia.kurow@gmail.co
m

Noclegi

Kościół znajduje się przy drodze głównej na ul.
Lubelskiej w Kurowie. Przebudowany w XVIII
wieku z charakterystycznymi zdobieniami szczytu i
renesansowym nagrobkiem St. Zbąskiego wyk. w
warsztacie Santi Guciego. Obok klasycystyczna
plebania (1778-82) wzniesiona dla Grzegorza
Piramowicza wg proj. St. Kostki Potockiego,
dzwonnica z pol. XVIII w., murowana kuźnia z ok.
1782 r (muzeum parafialne) oraz żydowska łaźnia z
pol. XIX wieku. Zwiedzanie po uprzednim
kontakcie z kancelarią.

Wyżywienie

Kościół pw. Narodzenia
NMP i św. Michała
Archanioła z XVI w.

Zdrowie i
Uroda

KURÓW

Aktywnie

Posiada również w pełni wyposażoną kuchnię dla
gości, pokój wypoczynkowy i salonik telewizyjny,
jak również - na parterze - duży salon z
kominkiem. Gospodarstwo posiada 50 miejsc
noclegowych oraz możliwe jest wykupienie
całodziennego wyżywienia opartego na
produktach z własnego gospodarstwa.
Gospodarstwo oferuje wieczory przy ognisku, grill,
kuligi, przejażdżki bryczką, spacery, wycieczki
piesze i rowerowe, grzybobranie, wędkowanie w
prywatnych stawach. Dostępny całorocznie.

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie
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jest murowany, trzynawowy w stylu neogotyckim,
na frontonie 2 wieże. Do obecnego kościoła
przeniesiono z poprzedniej świątyni 3 drewniane
ołtarze, ambonę i chrzcielnicę – projektu Tylmana
z Gameren z 1690 roku. Na chórze muzycznym
mieszczą się 8-głosowe organy z 1899 roku. Prawa
wieża kościelna służy za dzwonnicę, są na niej 2
dzwony, konsekrowane przez bpa Piotr Kałwę w
1957. Zwiedzanie po uprzednim kontakcie
telefonicznym.
Moje owoce - Maria
Figiel

Firma działa w miejscowości Klementowice 346.
Powstała w 2012 roku i została założona przez
rodzinę, która od wielu lat prowadzi gospodarstwo
specjalizujące się w uprawie malin oraz produkcji
przetworów i soków. Dzięki bezpośredniemu
sąsiedztwu wytwórni i własnej plantacji, do
produkcji przeznaczone są tylko świeże owoce
wysokiej jakości. Soki i musy powstają według
tradycyjnych metod, w ich skład wchodzą tylko
naturalne składniki.
Produktami firmy są m.in. Sok malinowy, Mus
malinowy i sok wysokosłodzony z czarnego bzu. W
celu złożenia zamówienia – kontakt telefoniczny
bądź e-mail.

Fragment Obszaru
Chronionego „Kozi Bór”

Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”
utworzono w 1990 r. Obejmuje fragment
Wysoczyzny Lubartowskiej, sąsiadując z
Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jego

Klementowice 346
24-170, Kurów
tel.: 600 894 884
e-mail:
biuro@mojeowoce.pl
www.mojeowoce.pl

X

X

X

X

X

X

X

X

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa
Oblubieńca w Markuszowie, znajdujący się przy ul.
Cmentarnej 3A, stanowi budowlę jednonawową w
stylu baroku lubelskiego. Przy prezbiterium są
dwie zakrystie, na frontonie dwie wieże oraz
drewniane ołtarze. Ołtarz główny jest konstrukcją
barokową z rokokową dekoracją, znajdują się w
nim obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej (1920),
Trójcy Świętej, Świętej Rodziny (wiek XVIII) i
Miłosierdzia Bożego (1981). W celu zapytania o
możliwość zwiedzenia – kontakt z parafią.

ul. Cmentarna 3 A
24-173 Markuszów
tel. 81/881 89 15,
81/881 80 77
www.markuszow.parafia
.info.pl
markuszow@diecezja.lu
blin.pl

Turystyczny Szlak
Ornitologiczny w
Gminie Markuszów

Szlak ornitologiczny na terenie gminy Markuszów
ma formę ciągłą z dwiema odnogami od punktu
wyjściowego, z początkiem i końcem w
miejscowości Wólka Kątna. Czatownie
ornitologiczne znajdują się przy
charakterystycznych punktach jeziora Duży Ług.
Na szlaku umieszczono 6 tablic informacyjnych, 4

ul. Marka Sobieskiego 1
24- 173 Markuszów
gmina@markuszow.pl
Tel. 081 8818070
Fax. 081 8818064
www.markuszow.pl

X

X

X

X

Produkt lokalny

Kościół Parafialny w
Markuszowie

Noclegi

MARKUSZÓW

Wyżywienie

całkowita powierzchnia wynosi 12 681 ha.
Krajobraz ma charakter równinny. Ponad 40%
stanowią lasy, głównie bory mieszane i świeże oraz
bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska
grądowe, olsy i łęgi. Tereny bardzo atrakcyjne dla
grzybiarzy. Przez „Kozi Bór’ przebiega czarny szlak
rowerowy gminy Garbów.

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

drogowskazy kierunkowe oraz oznaczenia
punktów widokowych. Jego całkowita długość
wynosi 1,80 km.
Izba Produktów
Lokalnych w Zabłociu
Olejarnia „Skarby
Natury”

Izba Produktów Lokalnych w Zabłociu została
utworzona przy olejarni "Skarby Natury". W
ofercie znajdują się różnego rodzaju oleje tłoczone
na zimno. Atrakcją jest unikalny program
edukacyjny przedstawiający proces produkcji oleju
- od momentu zasiewu nasion do produktu
końcowego. Ponadto można rozpocząć "wyprawę
odkrywców" pt. Z zamiłowania do natury. W
pobliżu znajduje się miejsce przyjazne rowerom,
wyposażone w tablicę informacji turystycznej,
apteczkę pierwszej pomocy oraz podstawowe
narzędzia do naprawy roweru. Zwiedzanie Olejarni
oraz udział w warsztatach po uzgodnieniu
telefonicznym.

Zabłocie 3
24-173 Markuszów
694 209 112
e mail: jpecio@wp.pl
kontakt@skarbynatury.e
u
www.skarbynatury.eu

Zbiornik wodny w
Kaleniu

Jest to zbiornik wodny małej retencji o
powierzchni po obrysie zewnętrznym 15,31 ha i
powierzchni lustra wody 12,74 ha. Zbiornik ma
pojemności prawie dwustu czterdziestu tysięcy
metrów sześciennych wody. Od momentu
otwarcia jesienią 2014 r. zbiornik stał się miejscem
wiosenno-letniego, głównie weekendowego,
wypoczynku miłośników aktywnego spędzania
czasu z terenu Gminy Markuszów, ale również z
Lublina, Puław, Nałęczowa, itp. Z racji
atrakcyjnego i dogodnego położenia stał się celem

Kaleń
24-173 Markuszów

X

X

X

X

X

XVII-wieczny Kościół parafialny pw. św. Jana
Chrzciciela oraz znajdująca się obok nekropolia
mieszczą się w miejscowości Bochotnica w
Nałęczowie. Parafia powstała w XIV w., natomiast
budowę obecnie istniejącego kościoła rozpoczął F.
Gałęzowski, a ukończył oraz wyposażył świątynię
Stanisław Małachowski. Latem odbywają się tu

ul. Bochotnica 3, 24 150 Nałęczów
www.parafianaleczow.com
kskrzysztof@gmail.com
tel. 81 50 14 011

X

X

X

Pijalnia Czekolady Wedla
naleczow@wedelpijalnie
.pl
Palmiarnia i pijalnia wód
tel. 81 501 40 55
X

X

Produkt lokalny

Aleja Stanisława
Małachowskiego 11
24-150 Nałęczów

Noclegi

Wzgórze kościelne

Dom Zdrojowy znajduje się w Parku Zdrojowy w
Nałęczowie. Mieszczą się tu palmiarnia i pijalnia
wód, jak również „Pijalnia Czekolady Wedla”. Pod
egzotycznymi palmami znajdują się trzy ujęcia
wody ze źródeł „Celińskiego”, „Miłość” oraz
odwiertu górniczego „Barbara”.
Palmiarnia czynna jest w miesiącach: maj –
wrzesień w godzinach: 10:00 – 19:00, a
październik – kwiecień w godzinach: 10:00 – 17:00

Wyżywienie

Dom Zdrojowy

Zdrowie i
Uroda

NAŁĘCZÓW

Aktywnie

rajdów rowerowych i wycieczek pieszych. Zbiornik
wodny w Kaleniu jest bardzo atrakcyjny dla
miłośników łowienia ryb, zbiornik jest zarybiony i
istnieje możliwość wędkowania, odbywają się tu
również zawody wędkarskie dla młodzieży i
dorosłych. Zbiornikiem zarządza Stowarzyszenie
Wędkarskie Biała Mewa Kaleń (Kaleń 23a, 24-173
Markuszów).

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Stare Łazienki

Stare Łazienki mieszczące się w Parku Zdrojowym
w Nałęczowie są obecnie obiektem Zakładu
Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów”. Dawne
Łazienki Żelaziste, wzniesione w latach 1817-1820.
rozbudowane pod koniec XIX w. wg projektu
Karola Kozłowskiego, spalone podczas II wojny
światowej, zostały odrestaurowane w latach 60.
XX wieku. Na parterze znajdują się gabinety
zabiegowe oraz hol z pamiątkowymi popiersiami
Henryka Sienkiewicza oraz Stefana Żeromskiego,
na piętrze – przestronne, komfortowo urządzone
pokoje.

Al. Grabowa 4, 24 – 150
Nałęczów
tel. 81 50 14 356 w. 400

Kaplica pw. Św. Karola
Boromeusza

Ufundowana przez Ludwikę Benni dla uczczenia
pamięci małżonka – Karola. Zbudowana na
początku XX wieku, w stylu zakopiańskim .Według

X

X

X

X
ul. Armatnia Góra 18
24-150 Nałęczów

X

X

Produkt lokalny

ul. Kamieniak 23B, 24150 Nałęczów
tel. 665 363 262
mini
zoo@naleczow.com.pl
www.minizoo.naleczow.
com.pl

Noclegi

W Nałęczowskim Zwierzyńcu położonym w
Nałęczowie można obejrzeć ponad 20 gatunków
zwierząt m. in. kuce, zwierzęta futerkowe oraz
arystokracje wśród drobiu. „Małe Zoo” oferuje
również plac zabaw, miejsce na piknik oraz grilla.
Organizowane są tu galerie plenerowe.
Małe ZOO czynne codziennie w godzinach: 9:00 –
17:00.

Wyżywienie

Nałęczowski
Zwierzyniec
„Mini ZOO”

Zdrowie i
Uroda

koncerty organowe.
Kościół jest możliwy do zwiedzania po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

al. Stanisława
Małachowskiego 3,
24-150 Nałęczów
tel. 81 501 43 56 wew.
330

Muzeum Bolesława
Prusa

Muzeum Bolesława Prusa mieszczące się w Pałacu
Małachowskich w Nałęczowie to jedyne w Polsce

al. Stanisława
Małachowskiego 3,

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Pałac Małachowskich zlokalizowany w Parku
Zdrojowym powstał w drugiej połowie XVIII wieku.
Obecnie na parterze mieści się Kawiarnia
Pałacowa oraz Muzeum Bolesława Prusa. Na
pierwszym piętrze znajduje się m.in. sala balowa z
zachowaną w nienaruszonym stanie barokowoklasycystyczną dekoracją stiukową. W pałacu
mieści się kawiarnia pałacowa, sale balowe oraz
Muzeum Prusa czynne w okresie od 01 czerwca do
31 sierpnia w godzinach 10:00 – 18:00, w okresie
od 1 września do 31 maja w godzinach 10:00 –
17:00

X

Noclegi

Pałac Małachowskich

X

Wyżywienie

ul. Żeromskiego 8,
24-140 Nałęczów
tel. 81 501 47 80
zeromski@muzeumlubel
skie.pl
www.muzeumlubelskie.
pl/Muzeum_Stefana_Zer
omskiego_w_Naleczowie
-1-318-39.html

Zdrowie i
Uroda

Muzeum mieści się w dawnej pracowni pisarza z
1905 roku, zaprojektowanej przez Jana KoszycWitkiewicza. W ogrodzie znajduje się Mauzoleum
Adama Żeromskiego, zmarłego na gruźlicę syna
Żeromskich. Muzeum Stefana Żeromskiego czynne
jest w sezonie od wtorku do niedzieli w godzinach
10:00 -18:00, poza sezonem od wtorku do soboty
w godzinach 10:00 – 17:00.

Aktywnie

Muzeum Stefana
Żeromskiego

Edukacyjnie

tel. 81 501 60 41

Miłośnicy
Kultury

życzenia fundatorki kaplica jest przeznaczona dla
kuracjuszy i wczasowiczów, którzy w tym miejscu
mogą czerpać siły duchowe. Kaplicę można
zwiedzać codziennie (oprócz nabożeństw).

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Grabowa 1a, 24-150
Nałęczów
tel. 81 501 44 56 wew.
101
fax. 81 501 46 08
marketing@zlun.pl
atrium@zlun.pl

X

X

Produkt lokalny

Atrium mieści się w Parku Zdrojowym w
Nałęczowie. Wodny kompleks z basenem
Aquatonic oferuje łóżka bąbelkowe, ławeczki
perełkowe, jacuzzi. Zaprasza również na basen
białej glinki, do strefy masażu, gabinetów
kosmetycznych oraz do klubu Atrium. Basen i
restauracja czynna codziennie od 9:00 – 23:00.

X

Noclegi

Atrium SPA

X

Wyżywienie

ul. Klonowa 7, 24-150
Nałęczów
tel. 81 448 23 25,
793 830 585
jasminowa@jasminowa.
pl
www.jasminowa.pl.

Zdrowie i
Uroda

Kawiarnia Jaśminowa oraz utworzona na wzór
Fundacji Maeght z Saint-Paul we Francji galeria
usytuowana jest na zboczu wąwozu
Chmielewskiego w Nałęczowie. Szczególnie
pięknie wygląda w środku sezonu turystycznego, w
czasie kwitnienia jaśminów. Kawiarnia Jaśminowa
czynna jest w sezonie (1 maja – 15 października)
poniedziałek – piątek 11:00 – 20:00, sobota,
niedziela i święta 11:00 – 19:00. Poza sezonem (16
października – 30 kwietnia) sobota, niedziela i
święta 11:00 – 19:00.

Aktywnie

Plenerowa Galeria
Fotografii Współczesnej
„Jaśminowa”

Edukacyjnie

24-150 Nałęczów
tel. 81 501 45 52
prus@muzeumlubelskie.
pl
ww.muzeumlubelskie.pl/
Muzeum_Boleslawa_Pru
sa_w_Naleczowie-1-26140.html

Miłośnicy
Kultury

muzeum najwybitniejszego pisarza polskiego
pozytywizmu. Muzeum gromadzi i eksponuje
pamiątki osobiste, dokumenty dotyczące życia i
twórczości pisarza. Posiada zbiory listów,
rękopisów, fotografii, bogaty księgozbiór
pierwodruków i przekładów dzieł Prusa na języki
obce. Muzeum czynne jest w okresie od 01
czerwca do 31 sierpnia w godzinach 10:00 – 18:00,
w okresie od 1 września do 31 maja w godzinach
10:00 – 17:00.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Park Zdrojowy

Park Zdrojowy w Nałęczowie założony został pod
koniec XVIII w. przez St. Małachowskiego,
przeprojektowany w XIX w. przez znanego planistę
i twórcę ogrodów - Waleriana Kronenberga.
Niezależnie od pory roku i aury park z zabytkowym
drzewostanem zachęca do spacerów. Jego
centralnym punktem jest staw z Wyspą Miłości, na
którą prowadzi romantyczny mostek.

X

Zabytkowe wille

Powstałe na przełomie XIX i XX wieku.
Usytuowane są wzdłuż głównych ulic: Lipowej i
Armatniej Góry. Przy Alei Lipowej można
podziwiać wille, m.in.: rodziny Nagórskich, „Pod
Matką Boską”, „Pod Kraszewskim”, „Zofijówkę”,
„Tolin”, „Ustronie”. Willowo-ogrodową zabudowę
Armatniej Góry stanowią rezydencje, m.in.:
„Osłoda”, „Widok”, „Podgórze”, „Oktawia”,
„Ukraina”. Jedną z piękniejszych jest willa
„Podgórze”, zbudowana w stylu szwajcarskim
przez ziemianina z Litwy, Aleksandra Oskierkę.

Willa „Podgórze” ul.
Armatnia Góra 16
Willa „Olimpia”, ul.
Armatnia Góra 12
Willa „Pod Matką
Boską”,Al. Lipowa 16,
Willa „Zofijówka”, Al.
Lipowa

Zabytkowe podziemia –
Dagmara Sawa

Willa Nagórskich przy ulicy Lipowej w Nałęczowie,
posiada przestronne, tajemnicze piwnice tzw.
„Zabytkowe podziemia" gdzie przy filiżance
aromatycznej kawy czy esencjonalnej herbaty,
można przenieść się wehikułem czasu z XIW
wieku. Podziemia mają swój początek w roku
1882, kiedy to właścicielem Nałęczowa był Michał

al. Lipowa 27, 24-150
Nałęczów
tel. 667 441 555
www.zabytkowepodzie
mia.wix.com
zabytkowepodziemia@g
mail.com

X

X

X

Produkt lokalny

www.spanaleczow.pl

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul.1-go Maja 6, 24-150
Nałęczów
tel. 081 501-61-68
jaskinia@przepioreczka.c
om.pl
www.przepioreczka.com
.pl

Sanatorium Książę Józef

Sanatorium Książe Józef położony jest w centrum
Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Jest to dawny

Aleja Kasztanowa 6,
24-150 Nałęczów

X

X

X

Produkt lokalny

Jaskinia Solna mieści się w Hotelu Przepióreczka w
Nałęczowie - źródła zdrowia, urody i relaksu.
Seans w Jaskini Solnej trwa 45 minut i odpowiada
3 dniom pobytu nad morzem podczas pogody
sztormowej. Seans rozpoczyna się o każdej pełnej
godzinie od 11.00 do 18.00. Seanse dla dzieci
rozpoczynają się w godzinach: 13.00 oraz 17.00.
Jaskinia Solna jest czynna od wtorku do niedzieli
od 11:00 do 18:00.

Noclegi

Jaskinia solna

X

Wyżywienie

Sadurki k/Nałęczowa

Zdrowie i
Uroda

Dawna stacja Nałęczów, która od 1926 roku nosi
nazwę Sadurki, powstała na szlaku Nadwiślańskiej
Drogi Żelaznej w roku 1877 i łączyła Warszawę z
Mławą i Kowlem, a na granicy zaborów łączyła się
z pruską linią do Gdańska. Uruchomienie kolei
nadwiślańskiej ułatwiało dojazd do uzdrowiska.
Drewniany budynek stacji zachował się do dziś bez
większych zmian.

Aktywnie

Stacja Sadurki

Edukacyjnie

dagmarasawa22@o2.pl

Miłośnicy
Kultury

Górski - twórca reprezentacyjnej dzielnicy willowej
przy alei Lipowej. Historia Zabytkowych Podziemi
jest związana z historią willi. Pierwszym
właścicielem willi był ziemianin Józef Nagórski, dla
którego została ona wybudowana w 1882 roku w
stylu szwajcarskim. Zabytkowe podziemia są
możliwe do zwiedzania po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Stowarzyszenie
Aktywna Wieś w
Drzewcach

Stowarzyszenie Aktywna Wieś prowadzi 3 ścieżki
edukacyjne pn. „Z lasu, pola i ogrodu” Podczas
wizyty w Ogrodach rustykalnych można poznać
zasady zakładania tradycyjnych rustykalnych

Drzewce 66, 24-150
Nałęczów
www.aktywnawiesdrzew
ce.pl

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

ul. Paderewskiego 1
24-150 Nałęczów
marketing@zlun.pl
tel. 81 50 14 456

Zdrowie i
Uroda

Termy Pałacowe znajdują się w Parku Zdrojowym
w Nałęczowie. Składa się z części hotelowej, która
może przyjąć 134 Gości w komfortowo
urządzonych pokojach o wysokim standardzie.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane. Dostępne są
również pokoje przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Obiekt przystosowany jest na
przyjęci gości indywidualnych oraz organizację
spotkań, szkoleń i konferencji. Na dole znajduje się
restauracja, w której serwowane są najczęściej
tradycyjne polskie potrawy, urozmaicone o dania
kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Oprócz
standardowego menu dziennego kuchnia serwuje
dania a la carte.

Aktywnie

Termy Pałacowe

Edukacyjnie

tel. (81) 501 43 56 w.
400

Miłośnicy
Kultury

Zakład połączony z Hydropatią i jeden z
najstarszych obiektów na terenie parku,
przebudowany w 1882 r. przez Karola
Kozłowskiego. Obecnie mieści się tu sanatorium
Zakładu Leczniczego z jadalnią, laboratorium
analityczne, gabinet lekarza oraz placówki
specjalistyczne: Gabinety lekarskie „LUXMED”,
Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego,
Ośrodek Ortopedii i Traumatologii „ARTHROS”
oraz Kriokomora.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Hardworkers Team s.c.
– loty balonem

Loty widokowe balonem na ogrzane powietrze,
realizowane są na terenie Województwa
Lubelskiego w malowniczych okolicach Nałęczowa,

tel. 693230787
tel. 509185045
info@hardworkers.pl

X

X

X

X

Produkt lokalny

Stołówka „W Starej Aptece” znajduje się nieopodal
Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Stołówka oferuje
od 20 lat smaczne i tanie posiłki. Bogate menu jest
codziennie urozmaicane. Stołówka jest otwarta
codziennie, w sezonie letnim: maj – wrzesień 9:00
– 20:00, poza sezonem październik – kwiecień 9:00
– 17:00

X

Noclegi

Stołówka „W Starej
Aptece”

X

Wyżywienie

Ul. Wiejska 20 A,
24-150 Nałęczów
tel. 81 8825866
kom. 661 966 426
www.agroturystykaczapi
k.eu

Zdrowie i
Uroda

„Pokoje na Wiejskiej” położone są na skraju Parku
Zdrojowego, blisko Term Pałacowych, Atrium SPA
i Centrum Nałęczowa. Powstały w ramach
projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń
w budynku z przeznaczeniem na usługi
turystyczne”. Dla turystów przygotowanych
zostało do użytku sześć komfortowo
wyposażonych pokoi z pełnym węzłem sanitarnym
oraz salon z aneksem kuchennym i jadalnią. Obiekt
czynny całorocznie.

Aktywnie

Pokoje Gościnne na
wiejskiej – Piotr Czapik

Edukacyjnie

aktywnawiesdrzewce@i
nteria.pl
tel. 691 185 810

Miłośnicy
Kultury

(wiejskich) ogrodów oraz uprawy roślin (ziół,
kwiatów). Stowarzyszenie prowadzi również
wypożyczalnie rowerów oraz sprzedaje
certyfikowane produkty lokalne. Ogrody
rustykalne są możliwe do zwiedzania po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Czesławice 31, 24-150
Nałęczów, tel.
508791814

X

X

Produkt lokalny

Pszczela Kraina zlokalizowana w Czesławicach koło
Nałęczowa prowadzi działalność edukacyjną w
postaci pokazów pszczelarskich. Podczas nich
demonstrowane są m.in. zasady organizacji życia
w ulu. Uczestnicy wykładów dowiadują się w jaki
sposób powstaje miód, skąd się go pozyskuje oraz
w jaki sposób powstaje wosk pszczeli. Turyści mają
możliwość zwiedzania „Pszczelej Krainy”, mogą
zobaczyć jak wygląda prawidłowo przygotowane
pasieczysko. Na terenie obiektu organizowane są
warsztaty pt. „Pszczelarstwo w pigułce”,

X

Noclegi

„Pszczela Kraina” –
Przemysław Szymański

X

Wyżywienie

Lilianna Sawa
ul. Lipowa 27, 24-150
Nałęczów
tel. 665 311 222

Zdrowie i
Uroda

Głównym celem działalności jest świadczenie
usług noclegowych dla turystów z Polski oraz z
zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem gości ze
Szwajcarii, Niemiec oraz Holandii. Usługi
świadczone są w zabytkowych wnętrzach
drewnianej willi w stylu szwajcarskim z przełomu
XIX i XX wieku. Do dyspozycji gości przeznaczono 3
dwuosobowe pokoje, w tym jeden z dostawką.
Pokoje charakteryzuje wysoki standard
wypoczynku, zostały urządzone z zastosowaniem
stylu dostosowanego do architektury budynku.

Aktywnie

Pokoje Gościnne –
Lilianna Sawa

Edukacyjnie

www.hardworkers.pl

Miłośnicy
Kultury

Kazimierza Dolnego, Janowca, doliny Wisły oraz
Lublina. Lot widokowy balonem to niezapomniana
podniebna przygoda, która jest pragnieniem wielu
dzieci i niespełnionym marzeniem osób dorosłych.
Możliwość skorzystania z lotów balonem po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Produkt lokalny

ul. Lipowa 30, 24-150
Nałęczów
www.szkolaisztuka.word
press.com
tel. 502 642 535
e-mail:
sylwiazasada13@wp.pl

Noclegi

Stowarzyszenie „Szkoła i Sztuka” zostało powołane
przez nauczycieli i absolwentów Liceum
Plastycznego w Nałęczowie. Działalność
rozpoczęło od 13 września 2005 r. Głównym celem
Stowarzyszenia jest wspieranie i udzielanie
pomocy społeczności szkolnej Liceum Plastyczne
im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Działania
te realizowane są poprzez wspieranie inicjatyw
edukacyjnych szkoły oraz udzielanie pomocy
materialnej uczniom w formie fundowania
stypendiów, nagród artystycznych, czy udzielania
pomocy materialnej uczniom. Stowarzyszenie
organizuje warsztaty: wikliniarskie, rzeźbiarskie,
okolicznościowe (np. związane ze świętami).
Możliwość organizacji warsztatów dla grup
szkolnych oraz grup turystycznych po

Wyżywienie

Stowarzyszenie Szkoła i
Sztuka

Zdrowie i
Uroda

„Pobierania miodu”, „Od ula do świeczki”.
Warsztaty umożliwiają poznanie zawodu
pszczelarza od strony teoretycznej. Istnieje
możliwość pobrania ramki z ula, przetwarzając
własnoręcznie miód znajdujący się w plastrze na
miód, który znajdzie się w słoiku. Ciekawą atrakcją
jest degustacja różnych rodzajów miodów z
możliwością porównania ich smaków, konsystencji
oraz wyglądu. Turyści mają możliwość kupienia
pamiątek związanych z pszczelarstwem.
Możliwość zorganizowania warsztatów po
kontakcie telefonicznym.

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Produkt lokalny

Strzelce 92, 24-150
Nałęczów
tel. 501095847
kontakt@fundacjawarszt
at.pl
www.fundacjawarsztat.p
l

Noclegi

Fundacja Warsztat położona w Strzelcach koło
Nałęczowa to fundacja, która organizuje warsztaty
rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych
(do wyboru warsztaty wikliniarskie, ceramiczne,
dacoupage, mydlarskie, czerpania papieru,
odlewania świec). Warsztaty prowadzi Artysta
Plastyk, mistrz w zawodzie Koszykarz-Plecionkarz
Karolina Karpińska. Fundacja WARSZTAT w ramach
projektu szwajcarskiego stworzyła ogród
wierzbowy ze ścieżką dydaktyczną traktującą o
wikliniarstwie i roli wierzby w kulturze, domkiem
dla owadów i wiatą ze stołami piknikowymi. Od
maja 2015 r. w ogrodzie zlokalizowanym na
powierzchni 800 m² można obejrzeć 74 odmiany
wierzb plecionkarskich, oraz ozdobnych piennych i
krzaczastych. Jest to prawdopodobnie drugie po
zlokalizowanym w Nowym Tomyślu salicarium z
tak bogatą, ogólnodostępną kolekcją tego gatunku
w Polsce. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. Po
telefonicznej rezerwacji grupy zorganizowane
mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy
przewodnika i półgodzinnej pogadanki na temat
wierzby i wikliniarstwa. Dla indywidualnych
zwiedzających przewodnik jest dostępny od piątku
do niedzieli na pół godziny przed zaplanowanymi
warsztatami (terminy w kalendarium). Dla grup
zorganizowanych( 12 osób lub więcej) istnieje

Wyżywienie

Fundacja WARSZTAT –
Karolina Karpińska

Zdrowie i
Uroda

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Spółdzielnia Socjalna
„Od serca”

Spółdzielnia socjalna znajduje się obok targu „Pod
Łabędziami” przy ul. Poniatowskiego w
Nałęczowie. W nowo powstałym budynku znajduje
się kawiarnia, prowadzony jest catering oraz sklep
z rękodziełem artystycznym. Ponadto
organizowane są bezpłatne warsztaty
rękodzielnicze i świadczone są kompleksowe
usługi porządkowe. Specjalnością spółdzielni są
certyfikowane produkty lokalne, oparte na
tradycyjnych recepturach: pierogi gryczano –
serowe, pieczone pierogi Pani Agnieszki, czy
naleśniki w kształcie serca. Gości zaprasza od

ul. Poniatowskiego 8, 24150 Nałęczów
Catering, kawiarnia tel.506 774 570
Warsztaty artystyczne tel. 506 774 974
Usługi sprzątania - tel.
506 774 584
Biuro - tel. 506 774 569 –
Prezes Zarządu Maria
Anna Pietruszka
kontakt@odserca.eu

X

X

X

Produkt lokalny

tel. 795 700 659 –
Wiesława
tel. 781 942 775 – Jan
Krzysztof
e-mail: e-mail:
basiakrzys@op.pl
wwwsiedliskoukrzysztofa
.pl

Noclegi

Siedlisko położone jest w miejscowości Drzewce
niedaleko Nałęczowa. W skład siedliska wchodzi
Izba Produktów Lokalnych z wyrobami
miejscowych twórców- artykuły spożywcze i
rękodzieło. Istnieje również pracownia regionalna,
gdzie przeprowadzane są warsztaty tkackie na
krośnie pokazowym i mini-krosnach (14 szt.).
Dodatkową atrakcją jest trasa questowa po
ogrodzie i Wąwozie Malinowym oraz Atelier Retro
Wystawa "W kręgu Nałęczowskich Ziemianek".
Właściciele - Pani Wiesława DobrowolskaŁuszczyńska i Pan Jan Krzysztof Łuszczyński.
Istnieje możliwość zwiedzania Siedliska i
uczestniczenie w warsztatach tkackich po
uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wyżywienie

Siedlisko “U Krzysztofa”
Wiesława DobrowolskaŁuszczyńska, Jan
Krzysztof Łuszczyński

Zdrowie i
Uroda

możliwość organizacji warsztatów i ogniska/

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Kolejowa 37, 24-150
Nałęczów
tel. (81) 501 51 25 kom.
609 925 609
e-mail:
rezerwacja@willamonika
.pl
www.wkrainiealicji.pl

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

„W Krainie Alicji” obiekt położony w Nałęczowie to
kojące, pełne harmonii otoczenie, wypełnione
wyłącznie naturalnymi materiałami, zielenią i
ciszą. Doskonale sprzyja wypoczynkowi, a
naturalne kosmetyki przywrócą zdrowy wygląd,
koloryt i kondycję skóry. W obiekcie dostępny jest
także salon relaksacyjny, oferujący kąpiel z
hydromasażem w mini basenie, saunę fińską (z
możliwością aromaterapii), aromatyczne
relaksujące herbatki ziołowe i owocowe. Do
Wellness & SPA można przyjechać na urlop,
wybrać się na weekend lub tylko jeden dzień (DAY

Noclegi

“W Krainie Alicji”
Wellness&SPA

Wyżywienie

ul. 1-go Maja 17/3
24-150 Nałęczów
tel.: 505 922 482
e mail: masazestudzinski@gmail.com
www.salonmasazy.pl

Zdrowie i
Uroda

Salon masaży w Nałęczowie oferuje różne rodzaje
masaże w zależności od potrzeb klienta oraz
pomoc w łagodzeniu bólów mięśni i stawów, jak i
różnorodne formy masażu relaksacyjnego,
odprężającego, a także modelującego i
wyszczuplającego sylwetkę. Salon zapewniam miłą
i profesjonalną obsługę, dyskrecję oraz poufność.
Zabiegi wykonywane są przy użyciu
profesjonalnych olejków do masażu, przy
odpowiedniej muzyce i zapachu olejków
aromaterapeutycznych. Salon masaży czynny
poniedziałek-piątek od godz. 10 do 18, w sobotę
od 9 do 16.

Aktywnie

Salon masaży – Paweł
Studziński

Edukacyjnie

www.odserca.eu

Miłośnicy
Kultury

wtorku do soboty w godzinach 9-17. W niedziele i
poniedziałki lokal jest nieczynny.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Klonowa 2
24-150 Nałęczów
tel. 502 631 764
email: info@wdrzewach.p
l
www.wdrzewach.pl

X

X

X

Produkt lokalny

Apartamenty w Drzewach mieszczą się w Wąwozie
Głowackiego przy ul. Klonowej w Nałęczowie.
Dzięki wsparciu z programu szwajcarskiego
powstały trzy domki, które funkcjonują jako
apartamenty do wynajęcia Każdy z nich ma swoją
nazwę pochodzącą od drzewa na którym został
zbudowany. Dużym atutem domków jest ich
lokalizacja, znajdują się bowiem tuż nad
wąwozem Głowackiego. Do środka domku można
dostać się wchodząc schodami zawieszonymi nad
urwiskiem. Podłoga każdego z domków znajduje
się na różnych wysokościach, które wynoszą od 2,5
do 4,5 metrów, jednak umieszczone w środku
duże okna potęgują wrażenie zawieszenia w
powietrzu, nad wąwozem. Domki są nie duże. Ich
powierzchnia to niewiele ponad 20 m² lecz ich
lokatorzy znajdą w środku wszystko co niezbędne
do spokojnego wypoczynku – salon, wygodne
łóżka, biblioteczkę, aneks kuchenny oraz toalete.
Niedawno powstała również strefa Spa z sauną
suchą, sauna na podczerwień oraz strefa masażu.

Noclegi

Apartamenty „W
drzewach” – Jakub
Fraszka

Wyżywienie

SPA), niezbędny dla zdrowia i dobrego
samopoczucia. Różnorodność zabiegów, masaży,
terapii i ceremonii przeznaczonych dla
poszczególnych części ciała zaspokoją wymagające
potrzeby klienta oraz zapewnią głęboki relaks i
regenerację sił.
Godziny otwarcia 14.00 – 22.00

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Izba Produktu
Lokalnego w Borysowie

Izba Produktu Lokalnego mieści się w budynku
dawnej szkoły w Borysowie, Izba zajmuje 3

Borysów 50
24-103 Żyrzyn

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

Bałtów 51
24-103 Żyrzyn
tel. (81) 881 44 31
Janina Mazurek

Wyżywienie

Utworzona przez panią Janinę Mazurek we
własnym gospodarstwie, znajduje się
przy niebieskim szlaku rowerowym w gminie
Żyrzyn. Budynki gospodarcze zaadaptowano na
pomieszczenia wystawiennicze w których znajdują
się eksponaty- skarby dawnej wsi m.in. warsztat
tkacki, sprzęt rolniczy oraz wyposażenie kuchenne.
Izbę Tradycji można oglądać bezpłatnie.
Gospodarze oprowadzają oraz opowiadają historię
poszczególnych przedmiotów. Możliwość
zwiedzania Izby po uprzednim kontakcie
telefonicznym.

Zdrowie i
Uroda

Izba Tradycji w Bałtowie
– Janina Mazurek

Aktywnie

Urząd Gminy w Żyrzynie
ul. Powstania
Styczniowego 10 24103 Żyrzyn
tel. 81/ 881 42 26

Edukacyjnie

Na terenie gminy Żyrzyn powstały szlak
ornitologiczny ma formę pętli od punktu
wyjściowego, z początkiem i końcem w
miejscowości Kośmin. Czatowania ornitologiczne
zaplanowano w charakterystycznych punktach:
przy jednym z zakoli rzeki Wieprz oraz na
otwartym terenie wśród łąk, pól i terenów
leśnych. Na szlaku zamieszczono 5 tablic
informacyjnych, 8 drogowskazów kierunkowych
oraz 5 oznaczeń punktów widokowych. Jego
całkowita długość wynosi 24,2 km.

Miłośnicy
Kultury

Turystyczny Szlak
Ornitologiczny

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ŻYRZYN
X

X

X

Dworek w Kośminie pochodzi z XIX wieku.

Kośmin 7

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Zespół dworsko

Noclegi

X

Wyżywienie

ul. 1000-lecia 140
24-103 Żyrzyn
tel. 81 881 42 83

Zdrowie i
Uroda

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Żyrzynie, to
piękna świątynia w kształcie rotundy,
zaprojektowana przez Christiana Piotra Aignera. W
dużych oknach wewnątrz świątyni umieszczone
zostały trzy witraże ufundowane w 1912 r. przez
Stanisława i Zofię Wesslów. Przedstawiają one: św.
Stanisława, św. Zofię z córkami i św. Józefa. W
kościele znajdują się także marmurowe epitafia i
tablice poświęcone pamięci kolatorów z ich
portretami. Kościół jest możliwy do zwiedzania dla
turystów po kontakcie telefonicznym.

Aktywnie

Kościół Parafialny w
Żyrzynie

Edukacyjnie

tel. 81 881 46 11

Miłośnicy
Kultury

pomieszczenia, w której możemy znaleźć chodniki
tkane ręcznie, przez właścicielkę- Krystynę
Nakonieczną. Pani Krystyna jest jedną z najbardziej
cenionych tkaczek w regionie. Miejscowość
Borysów była przez lata ośrodkiem tkactwa,
wewnątrz Izby odnajdziemy stare krosna i inne
urządzenia które kiedyś służyły do tkania i wyrobu
ubrań czy chodników. Poza rekwizytami
związanymi z tkactwem, znajdziemy również
wyplatane rogożnikowe kosze. Właścicielka
organizuje pokazy tkactwa, przędzenia i obróbki
lnu.
Izba Produktu Lokalnego jest dostępna do
zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

X

Noclegi

Strzyżowice 51, 24-103
Żyrzyn
www.omegaexpeditions.
pl
tel. +48 796 933 996
e-mail
biuro@omegaexpedition
s.pl

Wyżywienie

Zajmuje się organizacją i obsługa imprez
turystycznych dla grup jak i turystów
indywidualnych oraz prowadzi wypożyczalnię
kajaków. Organizuje spływy kajakowe po Wiśle,
Wieprzu i Chodelce. W swojej ofercie posiada
szereg innowacyjnych produktów animacyjnych do
których należą m.in.: „Wąwozowe manewry”,
„Survival na wesoło”, „Zielone urodziny” czy
„kajakowe safari”. Firma specjalizuje się w

Zdrowie i
Uroda

Biuro Turystyki
Aktywnej OMEGA –
Agata Łysiak

Aktywnie

24-103 Żyrzyn
tel. + 48 81 50 16 141
e-mail:
lgd@zielonypierscien.pl
www.zielonypierscien.pl

Edukacyjnie

Zbudowany został przez rodzinę Kossaków, którzy
wznieśli murowany dwór na miejscu wcześniej
istniejących budynków. W tym miejscu przyszła na
świat pisarka Zofia Kossak-Szczucka (1889-1968).
Kossakowie sprzedali majątek w 1911r. Zofi
Zalewskiej. Ostatnimi właścicielami byli Anna
Miklaszewska, Andrzej Miklaszewski i Tadeusz
Tański. Z obawy przed zbliżającą się Armią
Czerwoną opuścili oni dwór w 1944r. przy pomocy
Armii Krajowej (AK). Majątek został przejęty przez
państwo. Dwór jest budynkiem parterowym z
piętrowym ryzalitem. W otoczeniu jest park, w
którym zachowały się fragmenty pierwotnego
drzewostanu. W zabytkowym dworze mieści się
siedziba Lokalnej Grupy Działania Zielony
Pierścień, Centrum Edukacji Przyrodniczej i
Kulturowej, przy którym znajduje się pole
biwakowe i przystań kajakowa.

Miłośnicy
Kultury

parkowy Kossaków

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
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Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Noclegi

X

X

prowadzeniu Zielonych Szkół, Białych Szkół oraz
Wakacyjnych Kajakowych obozów wędrownych.
Organizuje również imprezy integracyjne dla firm.
Uczestnicy integracji biorą udział w zajęciach Team
Buildingu.
MIASTO PUŁAWY
Muzeum Czartoryskich
w Puławach
Oddział Muzeum
Nadwiślańskiego w
Kazimierzu Dolnym

Muzeum Czartoryskich w Puławach położone jest
na terenie Parku Czartoryskich. Wzniesione został
przez Lubomirskich. Czynne codziennie w godz.
9.00 – 17.00 z wyjątkiem 1 stycznia (Nowy Rok),
Niedzieli Wielkanocnej, Bożego Ciała (do godz.
13:00), 1 i 11 listopada oraz 25 grudnia (Boże
Narodzenie).

ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy,
tel. 81 475 45 00
fax 81 475 45 02
sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl/muzeumczartoryskich

Cmentarz Włostowicki

Cmentarz znajduje się przy głównej drodze
prowadzącej do centrum miasta. Jest jedną z
najstarszych nekropolii rzymskokatolickich. Jego
początki datuje się na 1801r., ale z pewnością
istniał tutaj wcześniej cmentarz ewangelickoaugsburski. Spoczywają na nim żołnierze polegli
podczas walk w powstaniu styczniowym, I i II
wojnie światowej oraz mieszkańcy Puław.

ul. Włostowicka 61,
24-100 Puławy
tel. 81 888 47 27

X

Muzeum Oświatowe

Muzeum Oświatowe w Puławach to pierwsze w
Polsce muzeum narodowe, jest placówką
upowszechniania oświaty i kultury, powołaną
do gromadzenia, konserwacji, przechowywania

ul. Włostowicka 27
24-100 Puławy
tel.: 81 886 33 67
muzeum@ssmpulawy.pl

X

X

X

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

Edukacyjnie

X

Aktywnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Pływalnia Kryta MOSiR

Pływalnia kryta znajduje się przy al. Partyzantów w
Puławach. Mieści basen 25m, 2 brodziki , jacuzzi,
zjeżdżalnię, saunę. Czynna jest od poniedziałku do
niedzieli. Pon.-pt. 10.00-20.30, sob. 10.00-20.00,
ndz. 10.00-16.00.

al. Partyzantów 11
24-100 Puławy
Tel. 81/ 458 62 60
biuro@mosir.pulawy.pl
www.mosir.pulawy.pl/

X

X

Park Wodny MOSiR

Park wodny posiada 50 – metrową pływalnię
(odkryta) z podgrzewaną wodą, oraz z 8-torami o

ul. Hauke-Bosaka 1
24-100 Puławy

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

ul. Portowa 3
24-100 Puławy
biuro@marina-pulawy.pl
tel.: 797 399 260
www.marina-pulawy.pl

Zdrowie i
Uroda

Usytuowana na prawym brzegu Wisły Marina
Puławy oferuje stanowiska cumownicze dla 48
łodzi wraz z dostępem do prądu i wody,
całoroczne przechowywanie sprzętu pływającego;
zimowanie jachtów, łodzi i przyczep, WC i
prysznic; wypożyczalnię sprzętu wodnego; pole
campingowe i camperowe; wypożyczalnię
rowerów; dwupoziomowy parking na 99
samochodów; salę konferencyjną; plac zabaw dla
dzieci, całodobowy dozór obiektu. Na terenie
Mariny znajduje się camping. Recepcja campingu
czynna jest w godz. 9.00-22.00.

Aktywnie

Marina Puławy

Edukacyjnie

www.ssmpulawy.pl

Miłośnicy
Kultury

i udostępniania społeczeństwu zasobów
archiwalnych i muzealnych oraz organizowania
działalności oświatowej i popularyzacji
muzealnictwa. Jest jedynym takim obiektem na
terenie województwa lubelskiego. Muzeum
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-14.00.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Wojska Polskiego 4
24-100 Puławy
tel. 81 8879601
domchemika@domchem
ika.pl

X

X

Produkt lokalny

POK "Dom Chemika" jest samorządową instytucją
kultury. To główny, a jednocześnie największy
ośrodek kultury w Puławach i powiecie puławskim.
Oferuje różne formy spędzania wolnego czasu.
Funkcjonują w nim zespoły amatorskiego ruchu
artystycznego: Zespół Pieśni i Tańca "Powiśle",
Zespół Baletowy "Etiuda", Studio Tańca "Pokus",

X

Noclegi

ul. Wczasowa 1
24- 100 Puławy
tel.: 81 565 28 49,
81 565 28 50
fax 81 565 28 56

Wyżywienie

POK „ Dom Chemika

Ośrodek położony przy ulicy Wczasowej w
Puławach, oferuje swoim gościom: basen,
zjeżdżalnię, brodzik, boiska do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, zaplecze gastronomiczne
oraz trawiasty teren do opalania. Czynny w
sezonie letnim.

Zdrowie i
Uroda

Ośrodek RekreacyjnoWypoczynkowy
Zakładów Azotowych
„Puławy SA”

Aktywnie

Atrakcje mini aquaparku:
• pływalnia rekreacyjna o głębokości 110 - 135 cm,
• brodzik dla dzieci o głębokości 30 cm,
• zjeżdżalnia Anaconda o długości 65m,
• dwie zjeżdżalnie rynnowe o długości 13 m,
• atrakcje wodne: grzybek wodny, gejzer
powietrzny, 2 masaże karku, dwie ławeczki
napowietrzające,
• bezpieczny plac zabaw dla dzieci z urządzeniami
zabawowymi oraz piaskownicą,
• boisko do gry w piłkę siatkową plażową,
• kawiarnia.
Ośrodek czynny w sezonie letnim.

Edukacyjnie

tel.81/458 62 53
biuro@mosir.pulawy.pl
www.mosir.pulawy.pl/

Miłośnicy
Kultury

głębokości od 150 do 200 cm,

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy,
tel./fax: 81 475 45 00

Domek Grecki Biblioteka Miejska
ul. Głęboka 7a
24-100 Puławy

X

X

Produkt lokalny

Pałac Czartoryskich
Muzeum Czartoryskich w
Puławach
Oddział Muzeum
Nadwiślańskiego w
Kazimierzu Dolnym

Noclegi

W skład zespołu wchodzi:
Pałac Czartoryskich (Muzeum Czartoryskich) został wybudowany w latach 1671-76
według projektu Tylmana z Gameren,
później wielokrotnie przebudowywany.
Obecny klasycystyczny styl nadał mu
Chrystian Piotr Aigner podczas
przebudowy na przełomie XVIII i XIX
wieku. Warto w nim zwiedzić
pomieszczenia reprezentacyjne takie jak:
sala kamienna (przetrwała od czasów
Czartoryskich), sala gotycka, sala rycerska
(dawna kaplica) oraz zabytkową klatkę
schodową z II połowy XIX w.. Muzeum
prezentuje bogate zbiory rodu
Czartoryskich pochodzące ze Świątyni
Sybilli i Domu Gotyckiego oraz kolekcji

Wyżywienie

Zespół pałacowoparkowy książąt
Czartoryskich

Zdrowie i
Uroda

Edukacyjnie

X

Puławski Teatr Amatora, Teatr Lalek "Muchomor",
teatr młodzieżowy, zespół wokalny seniorek
"Puławianki". Pod kierunkiem doświadczonych i
wykwalifikowanych instruktorów rozwijają swe
umiejętności wokaliści i recytatorzy. Działają tu
również koła zainteresowań i kluby: Klub Twórców
Ludowych, Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Klub ONA Puławy, Pracownia Edukacji
Plastycznej. Prowadzone są warsztaty jazzowe,
zajęcia plastyczne, teatralne i wokalne, jako
całoroczna oferta świadczona dla turystów.

Aktywnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Groty Parkowe
tel. 81 886 47 56, 505
206 775

Miłośnicy
Kultury

www.biblioteka.pulawy.
pl
e-mail:
dyrektor@biblioteka.pul
awy.pl
tel. 81 45 11 900, 81 45
11 901

Miłośnicy
Przyrody

stworzonych przez potomków Izabeli
ks.Czartoryskiej.
Świątynia Sybilli- najważniejszy dla Puław
obiekt historyczny, wzniesiony przez
Christiana Piotra Aignera w latach 17981801 na wzór świątyni Westy w Tivoli koło
Rzymu.Rok 1801, w którym otwarto zbiory
pamiątek narodowych, uważa się za datę
powstania pierwszego polskiego muzeum.,
Dom Gotycki- wybudowany według planów
Christiana Piotra Aignera na
fundamentach pawilonu ogrodowego.
Dawne miejsce przechowywania zbiorów
narodowych i kolekcji sztuki europejskiej (
znajdowało się tam ponad 1500 pozycji
muzealnych),
Rzeźba Tankred i Klorynda- znajduje się w
najbliższym otoczeniu Domu Gotyckiego.
Jest to kopia włoskiej rzeźby o tym samym
tytule,
Pałac Marynki- został wzniesiony pod koniec
XVIII w. przez Izabelę i Adama Kazimierza
Czartoryskich dla ich córki - Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej.
Pałac usytuowany jest w południowej
części zespołu pałacowo-parkowego na
brzegu łachy wiślanej. Zbudowany został
wg projektu Ch. P. Aignera w stylu

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

klasycystycznym z korynckim portykiem
wgłębnym i attyką kryjącą dach.,
Domek Aleksandryjski- zwany również
Żółtym, został wzniesiony przed 1829 r.
w stylu klasycystycznym. Był rezydencją
cara Aleksandra II podczas jego pobytów
w Puławach. ,
Domek Grecki- jeden z ciekawszych zabytków
architektury w zespole pałacowoparkowym, wzniesiony w latach 1778-91,
stanowił pierwotnie fronton nieistniejącej
dziś pałacowej oranżerii. Obecnie po
dobudowaniu odpowiednich pomieszczeń,
budynek jest siedzibą Biblioteki Miejskiej.
Altana Chińska- to ostatnia z budowli
pozostałych po dawnym ogrodzie
francuskim. Altana powstała w 1760 r., za
czasów Zofii Marii z Sieniawskich. Służyła
jako miejsce popołudniowych spotkań
towarzyskich. Wzorowana jest na
pagodzie,
Groty parkowe- Wykute w parkowej skarpie,
powstały na skutek eksploatacji kamienia
wapiennego, później – za czasów księżnej
Izabeli Czartoryskiej – stały się
romantyczną atrakcją parku. W jednej z
grot urządzono nawet kaplicę. Czynne od
15.04 do 30.10. codziennie w godz. 9.00-

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

17.00.
Brama Rzymska- została wzniesiona na
początku XIX w. na wzór Łuku
Tryumfalnego Tytusa w Rzymie,
Schody Tarasowe- inna nazwa to Schody
Serpentynowe. Najstarsza cześć schodów
powstała w XVII w.,
Schody Angielskie- są jednym z najstarszych
elementów puławskiego parku. Stanowią
malownicze połączenie parku dolnego z
górnym. Znajdują się między pałacem, a
Domkiem Żółtym,
Sarkofag- znajduje się w dolnej części parku,
przy tzw. „dzikiej promenadzie”.
Wykonany z kararyjskiego marmuru przez
Maksymiliana Laboureur. Powstał w
Rzymie na wzór nagrobka Scypiona. Jest
poświęcony pamięci Augusta Aleksandra
Czartoryskiego i Zofii Marii z Sieniawskich
Czartoryskiej,
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny- Wzniesiony w latach 18011803 według projektu architekta Ch.P.
Aignera jako kaplica pałacowa książąt
Czartoryskich wzorowana na rzymskim
Panteonie.
Ekspozycje muzeum czynne są codziennie
w godz. 09:00-17:00 z wyjątkiem 1

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Noclegi

X

X

stycznia, Niedzieli Wielkanocnej, Bożego
Ciała (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada oraz
25 grudnia.
Hotel Trzy Korony –
Stanisław Jaroszek

Hotel Trzy Korony *** jest położony w centrum
miasta Puławy nad malowniczym brzegiem Wisły,
wyrafinowany styl nawiązujący do atmosfery
przedwojennych Puław. Boutique hotel z 22
ekskluzywnymi pokojami, wspaniałą restauracją
oferującą ucztę dla zmysłów, własnym browarem
restauracyjnym warzonym tradycyjnie oraz
oryginalnym spa piwnym proponującym terapię
dla ducha i ciała. Obiekt czynny cały rok.

ul. 6-go Sierpnia 43 b
24-100 Puławy
tel. (81) 886 44 44
fax (81) 887 44 44
kom. 664 116 658
e-mail: recepcja@trzykorony.com

www.trzy-korony.com

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe
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Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

WĄWOLNICA

X

Aktywnie

ul. Dęblińska 4D, 24-100
Puławy
tel. (81) 888 22 22, 602
650 177
e-mail:
jerzy.jablonka@amekspert.pl
www.muzeumpomocydr
ogowej.pl

Edukacyjnie

Puławska Strefa Qltury 4D prowadzi Muzeum
Pomocy Drogowej Holowania i Ratownictwa
Drogowego. Jest to jedyna w Europie, a druga na
świecie tego typu placówka. Ponadto jest to
jedyne Muzeum motoryzacji i techniki znajdujące
się na Lubelszczyźnie. Muzeum urozmaica ofertę
turystyczną naszego regionu, spotyka się z dużym
zainteresowaniem zwiedzających. Jest to bardzo
atrakcyjna placówka, posiadająca wiele ciekawych
i cennych eksponatów. Muzeum zostało
stworzone by ocalić od zapomnienia wyjątkowe
pojazdy i urządzenia pomocy drogowej oraz
przybliżyć, zwłaszcza młodym ludziom, historię
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa
drogowego, a starszym zakręcić łezkę wspomnień
w oku. Placówka posiada wiele wspaniałych
eksponatów związanych z polską pomocą
drogową, w tym najstarszy pojazd pomocy
drogowej w Polsce – Chevrolet Canada z 1943
roku - uczestnik desantu wojsk alianckich w
Normandii, a także najstarszy samochód pomocy
drogowej marki JELCZ 706 RTO 030 – tak zwany
„Ogórek” z 1959 roku.
Muzeum otwarte jest od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00, w innych dniach i
godzinach po wcześniejszym umówieniu.

Miłośnicy
Kultury

Muzeum pomocy
drogowej, holowania
i ratownictwa
drogowego

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
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Opis oferty

Seniorzy
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Ul. Zamkowa 24, 24-160
Wąwolnica

X

X

X

X

Kaplica Matki Bożej
Kębelskiej

Kaplica Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
została wybudowana w XIV wieku w sąsiedztwie
zamku, czyli wieży mieszkalno-obronnej

tel. 81 882-50-04
jj.wazny@diecezja.lublin.
pl
wawolnica@diecezja.lub
lin.pl
www.sanktuariumwawolnica.pl

Produkt lokalny

Kościół znajduje się obok dawnej kaplicy
zamkowej w Wąwolnicy. Wybudowano go z
czerwonej cegły w latach 1907 – 1914 wg projektu
Ksawerego Drozdowskiego w stylu neogotyckim.
W ołtarzu głównym znajduje się figura Madonny z
przełomu XIV i XV wieku zwana Matką Bożą
Wąwolnicką. W roku 2001 papież Jan Paweł II
wyniósł go do godności bazyliki mniejszej.
Sanktuarium można zwiedzać codziennie po
mszach świętych lub po telefonicznym
uzgodnieniu z kustoszem.

Noclegi

Bazylika – Kościół p.w.
św. Wojciecha

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

X

Aktywnie

ul. Zamkowa 24, 24-160
Wąwolnica
tel. 81 882-50-04
jj.wazny@diecezja.lublin.
pl
wawolnica@diecezja.lub
lin.pl
www.sanktuariumwawolnica.pl

Edukacyjnie

Muzeum mieści się w dolnej kondygnacji kościoła
zamkowego zbudowanego w XIV wieku. Muzeum
powstało w 1995 roku z inicjatywy Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego
proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła. W muzeum
można obejrzeć bogatą i ciekawą przeszłość
Wąwolnicy i Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.
Muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego
proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła. Ciekawym
eksponatem jest makieta średniowiecznego grodu
Wąwolnica. Muzeum czynne jest w każdą niedzielę
od maja do listopada w godz. 13.30-16.00.

Miłośnicy
Kultury

Muzeum

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

ul. Zamkowa 24, 24-160
Wąwolnica
tel. 81 882-50-04
jj.wazny@diecezja.lublin.
pl
wawolnica@diecezja.lub
lin.pl
www.sanktuariumwawolnica.pl

X

Murowany dwór powstał na początku XIX w.,
przebudowany z końcem stulecia przez rodzinę
Rostworowskich. Pierwotnie mieścił się tu
Państwowy Dom Dziecka (od 1947), obecnie to

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
im. Św. Franciszka z
Asyżu w Kęble

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Zespół PałacowoParkowy w Kęble

Kaplica w Kęble znajduje się w miejscu objawień
Matki Bożej podczas najazdu tatarskiego w 1278 r.
W roku 1700 cudowną figurę Matki Bożej
przeniesiono do kościoła w Wąwolnicy, a
drewniany kościół, który powstał w miejscu
objawień, rozebrano. W wieku XIX powstała
kaplica z kamieniem, na którym dokonywały się
objawienia. Obecnie istniejąca niewielka kaplica
została przebudowana w 2008 roku. Kaplica jest
udostępniana do zwiedzania dla turystów przez
cały czas.

Noclegi

Kaplica w Kęble

Wyżywienie

wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego. Stanowiła
kościół parafialny dla miasta założonego w ym
czasie na Wzgórzu Kościelnym. Od XV wieku była
rozbudowywana i tworzyła prezbiterium dawnego
kościoła św. Wojciecha. Ponownie stała się kaplicą
po rozebraniu w 1907 roku starego kościoła, który
zastąpiony został neogotycką stojącą obecnie
świątynią noszącą to samo wezwanie św.
Wojciecha. Obecnie zwraca uwagę przede
wszystkim słynąca łaskami figura Matki Bożej
Kębelskiej z XV wieku. W dolnej części kaplicy
znajduje się regionalne muzeum. Kaplice można
zwiedzać codziennie po nabożeństwach.

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

X

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

Celejów 68 24-120
Kazimierz Dolny
tel.:081-8820449; 818820449
spzol@celejow.ck.pl
www.spzolcelejow.pl

Aktywnie

To dawna siedziba rodu Choteckich z XV wieku. W
1740 r. kolejni właściciele, Tarłowie, przebudowali
siedzibę wg projektu arch. Franciszka Mayera
(Magiera), a ponownej rozbudowy podjęli się
Lubomirscy. W latach 1823-31 rezydencja należała
do Czartoryskich, dobudowana została wtedy
m.in. charakterystyczna neogotycka wieża.
Następnie rezydencja przeszła w ręce Marcina
Klemensowskiego. Pod koniec XIX w. została
odbudowana po pożarze. Obecnie mieści się tu
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-

Edukacyjnie

24-160 Wąwolnica,
Kębło 7
tel/fax: 081 882 50 11
keblo@top.lublin.pl
www.soswkeblo.net.pul
awy.pl

Miłośnicy
Kultury

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, przy
którym funkcjonuje Szkółka Jeździecka. Ośrodek
hipoterapii przy szkole daje możliwość miłego
spędzenia czasu, jazdy konnej, biesiadowania przy
ognisku - nawet przy niesprzyjającej pogodzie.
Umawianie jazd konnych pod nr tel. 81-882-50-11.
Przy ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocy i
Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych SZANSA.
Stowarzyszenie założono w celu pozyskania
środków na rzecz młodzieży niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie w celu pozyskania środków
organizuje bale charytatywne, kiermasze, pikniki.
Z inicjatywy stowarzyszenia powstała również
oferta turystyki konnej dla współczesnego turysty
z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego.
Możliwość zwiedzania w godzinach pracy szkoły w
godzinach 8:00 – 16:00.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Zespół ParkowoPałacowy w Celejowie

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa










"Droga smaku chleba” – rekonstrukcja
pieczenia chleba tradycyjnego połączona z
warsztatami i degustacją.
Historia papierni w Celejowie połączona z
warsztatami wytwarzania papieru
czerpanego.
Historia i legendy związane z pałacem i
okolicą.
Questy – turystyka odkrywców w oparciu
o miejsca zabytkowe, historyczne i
widokowe w Celejowie.
Sklepik z produktami lokalnymi
miejscowych twórców.
Pikniki połączone z ogniskiem/grillem.
Piesze i rowerowe wędrówki wąwozami
lessowymi.

Mała Papiernia prowadzi warsztaty dla grup

X

X

Produkt lokalny



Mała Papiernia Celejów
Celejów 72A
Wąwolnica 24-160
695 137 072, 693
533 545
wokolbystrej@o2.pl
www.ekomuzeumlubelsz
czyzny.pl/?q=obiekty/ma
-papiernia-celej-w

Noclegi

Mała Papiernia prowadzona jest przez Regionalne
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół
Bystrej” położona jest w miejscowości Celejów.
Stowarzyszenie prowadzi:

Wyżywienie

Regionalne
Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju "Wokół
Bystrej"

Zdrowie i
Uroda

X

Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.
Istnieje możliwość zwiedzania z zewnątrz
budynku.

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Stok narciarski
Celejów
„Ski Sport”

Stok oferuje możliwość skorzystania z dwóch tras
o długości 250 i 300 metrów. Stok posiada
sztuczne oświetlenie oraz naśnieżnie, dostępne są
2 wyciągi talerzykowe. Trasa przygotowywana jest
ratrakiem. Możliwość skorzystania z baru i
profesjonalnej nauki jazy na nartach i
snowboardzie. Stok w sezonie zimowym czynny
codziennie w godz. 9.00-22.00.

Celejów, 24-160
Wąwolnica
tel. 601832001.
www.ski-sport.pl
stok@parexbud.pl

X

X

Ośrodek Rekreacyjny
– wyciąg narciarski,
baseny „Nart Sport”
Rąblów
Kazimierz Antoń

Ośrodek zimą oferuje możliwość skorzystania ze
sztucznie naśnieżanego, oświetlonego stoku
narciarskiego. Obecnie dostępne są trzy trasy, w
tym jedna specjalnie przygotowana dla
snowboardzistów. Wyciąg czynny zimą codziennie
w godz. 9.00-22.00. Latem ośrodek zaprasza do
kąpieli w basenach (codziennie w godz. 10.0018.00).
Atrakcje obiektu:
-stok narciarski

Rąblów 27. 24-160
Wąwolnica
tel. 81 8825500.
biuro@nartsport.pl.
www.nartsport.pl

X

X

Celejów 88, 24-120
Wąwolnica
tel. 81 7236197,
607926304.

Produkt lokalny

Pochodzący z Witoszyna młyn został przeniesiony
około 1900 r. do Iłek. W 1914 r. spalony przez
wojska rosyjskie, następnie odbudowany. W 1945
r. kolejny raz zniszczony przez wodę i ponownie
odtworzony. Od 1960 r. napędzany jest
elektrycznie. Obecnie można uczestniczyć w
pokazie wyrobu mąki po kontakcie telefonicznym.

Noclegi

Młyn w Celejowie–
Iłkach

Wyżywienie

X

zorganizowanych po uprzednim kontakcie
telefonicznym.

Zdrowie i
Uroda

X

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty
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Nazwa

-boisko do siatkówki
-plac zabawa
-trampoliny
-baseny (duży, 2 baseniki dla dzieci)
-jacuzzi
-gastronomia i noclegi.
Sprawy organizacyjne pod nr tel. 502-168-054.
Ośmiokilometrowy, profesjonalny tor dla quadów,
motocykli crossowych i innych pojazdów
terenowych. 1600 metrów trasy to odcinek
sportowy, przeznaczony dla wyczynowców i
amatorów mocnych wrażeń. Na torze
organizowane są zawody dla miłośników
motocyklowych szaleństw.

Stanisławka 4
24-160 Wąwolnica
tel. 694 888 736.
www.motocrossstanisla
wka.pl

"Złota rybka” łowisko
wędkarskie w
Karmanowicach
Agroturystyka, „W
Dolinie Stawów”

Złota rybka jest miejscem zarówno dla miłośników
wędkarstwa jak też rekreacji nad wodą. Można
skorzystać z pomostu i łódki. Na miejscu można
również przyrządzić złowioną rybę. Właściciele
prowadzą również gospodarstwo agroturystyczne
„W Dolinie Stawów”. Kontakt: Elwira i Ryszard
Plewińscy tel. 81-882-53-32, 607-339-564.

Karmanowice 131,
24-160 Wąwolnica
tel. 81 8825332

Gospodarstwo
Agroturystyczne i
Szkółka Jeździecka Bogusława Szewczyk

Gospodarstwo agroturystyczne i stadnina państwa
Szewczyk znajduje się nad brzegiem Bystrej w
Łąkach. Łąki leżą pomiędzy Wąwolnicą a
Nałęczowem. Dom numer 12 stoi naprzeciw
rozległego padoku. Pod opieką instruktorów
można tu doskonalić umiejętność jazdy konnej, ale

Łąki 12, 24-160
Wąwolnica
tel. 81 882 52 97

Tor Quadów
Stanisławka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

X
Rablów 46, 24-160
Wąwolnica,
tel. 605 951 355
www.park-labiryntow.pl
parklabiryntow@sobczuk.pl

Noclegi

Park pięciu labiryntów, to park, gdzie rozwiążesz
kolejne zagadki roślinnych łamigłówek. Od
najłatwiejszych tras dla dzieci w trawie zielonej,
pośród rodzimych truskawek, przez labirynt
różany – piękny i pachnący, po czarujący barwami
labirynt z kwiatów. Najmłodszych spotka tu
nagroda i przednia zabawa na kolorowych
dmuchańcach. Na terenie znajduje się również
galeria rzeźb, galeria kaplic i kapliczek, namiot tipi,
ławki przeżyć oraz wypożyczalnia rowerów i kijów
do Nordic Walking.
Park Miniatur- zebrano tu kilkadziesiąt
eksponatów prezentujących w skali 1:25 w
miniaturze to, co najpiękniejsze w regionie.
Zachwycające wille Nałęczowa, słynne budowle
Kazimierza Dolnego z architekturą
witkiewiczowską, jatkami Małego Rynku,
Kuncewiczówką studnią kazimierską, młyny rzeki

Wyżywienie

Park Miniatur
Architektury
Drewnianej i Park
Labiryntów – Celina
Sobczuk

Zdrowie i
Uroda

X

też poznać
podstawy tego sportu. Kadra prowadzi zarówno
szkolenia ze skoków przez przeszkody, jak i rajdy
konne. W okolicy znajduje się kilka czarujących
wąwozów i głębocznic, które mogą być odkrywane
z grzbietu konia. W czynnym cały rok
gospodarstwie można przenocować, a także
dobrze zjeść. Możliwe jest zamówienie dań kuchni
wegetariańskiej. Gospodarze przyjmują zwierzęta psy i koty

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Wyżywienie

Noclegi

Produkt lokalny

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

X

Bystrej, chaty Męćmierza, Bramę Puławską,
wiatraki i wiele innych interesujących obiektów.
Właściciele zapraszają od 1 maja.

Restauracja, Pensjonat
„Rozanna”

Pensjonat Rozanna oferuje do Państwa dyspozycji:
9 pokoi 2- lub 3-osobowych z łazienkami oraz 1
apartament 4 –osobowy. Do dyspozycji gości
pozostaje też restauracja i bar i dania z całego
świata. W ofercie: wesela, chrzciny, przyjęcia
okolicznościowe. Dla gości podróżujących w
interesach przygotowano pakiety biznesowe.

ul. 3-go Maja 2 24-160
Wąwolnica
tel. 81/ 88-25-009
797-574-232
info@rozanna.pl
www.rozanna.pl

Stacja Badawcza
„Dolina Szkła” w Kęble

Stacja „Dolina Szkła” mieszcząca się w Kęble
prowadzi gospodarstwo rolne, możliwość
organizacji ogniska/grilla, prowadzone są
warsztaty tematyczne, usługi przewodnickie oraz
sklepik ziołowy po wcześniejszym uzgodnieniu

Kębło 26
24-160 Wąwolnica
tel. 506 140 076
lukasfalba@o2.pl
www.facebook.com/Stac

X

X

X

X

Celejów 35
24-120 Kazimierz Dolny
tel. (81) 88 10 653,
605 608 384,
email:agropodjablonia@
gmail.com
www.podjablonia.pl

X

X

X

Produkt lokalny

Gospodarstwo usytuowane jest na terenie
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w urokliwej
miejscowości Celejów. Przebogate walory
krajobrazowo-przyrodnicze, uzdrowiskowy wręcz
mikroklimat i wiele miejscowych atrakcji,
zadowolą nawet najwybredniejszych Gości.
Dodatkowo 'w pakiecie pobytowym' zapewniamy
ciszę, spokój, przestrzeń i swobodę, a także
całoroczną degustację jabłuszek wszelkich odmian,

X

Noclegi

Gospodarstwo
agroturystyczne „Pod
jabłonią” - Katarzyna
Siwiec

X

Wyżywienie

Kębło 7, 24-160
Wąwolnica
tel/ fax: 81 882 50 11
keblo.szansa@gmail.co
m

Zdrowie i
Uroda

Podstawowym celem organizacji jest wspieranie
rozwoju osób niepełnosprawnych we wszystkich
dziedzinach życia, w szczególności podopiecznych
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Kęble oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.
Stowarzyszenie w celu pozyskania środków na
rzecz młodzieży niepełnosprawnej przebywającej
w Kęble, organizuje bale charytatywne, kiermasze,
pikniki. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Bale
Charytatywne z których dochody przeznacza na
dofinansowanie do wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne, „Zielone Szkoły” oraz wycieczki.
Z inicjatywy stowarzyszenia powstała również
oferta turystyki konnej dla współczesnego turysty
z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego.

Aktywnie

Stowarzyszenie Pomocy
i Wspierania Rozwoju
Niepełnosprawnych
SZANSA

Edukacyjnie

ja-Badawcza-Ekologii-wDOLINIE-SZK%C5%81A392285174252101/timel
ine/

Miłośnicy
Kultury

telefonicznym.

Miłośnicy
Przyrody
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Seniorzy
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X

X

X

Noclegi

X

X
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Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie
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Kultury
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Przyrody
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jak na prawdziwych sadowników przystało. Do
dyspozycji Gości bezpłatny parking na
utwardzonym, ogrodzonym terenie, rowery oraz
atrakcje dla dzieci. Goście mają również dostęp do
5 ha sadu, i dużej zadaszonej wiaty. Obiekt
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Gospodarstwo
agroturystyczne „Przy
Wąwozie” – Anna
Antkowiak

Swoją działalność rozpoczęło w 2008r. W
gospodarstwie hodowane są różnorodne odmiany
ptactwa domowego i zwierząt które można
oglądać na wybiegu. Gospodarstwo posiada 25
miejsc gościnnych. Pokoje luksusowo wyposażone
z węzłem sanitarnym. Nazwa wzięła się, z
położenia gospodarstwa w bezpośrednim
sąsiedztwie pięknych krajobrazowo wąwozów,
nadających się na długie spokojne spacery.
Otoczenie kwatery obfituje w różnego rodzaju
atrakcje, można podglądać życie pszczół lub
zasmakować różnych sezonowych owoców w jakie
oferuje tutejsza roślinność. Dla najmłodszych jak i
tych trochę starszych dzieci gospodarze oferują
dużą trampolinę i basen z czystą wodą.

Cmentarz żydowski
Zarzeka

Cmentarz gminy żydowskiej został założony na
wzgórzu na terenie wsi Zarzeka. W wyniku
dewastacji dokonanej w czasach drugiej wojny
światowej oraz w okresie po wyzwoleniu, do dziś
na powierzchni 0,2 ha zachowała się jedna cała
macewa upamiętniająca Paltiela syna Jehudy

Karmanowice 4a
24-160 Wąwolnica
info@przywawozie.pl
tel. (81) 710 85 98 , 609
054 893
www.agropokoje.eu

X

X

X

X

X

Noclegi

X

X

Schneidera, zmarłego w 1928 r. oraz kilka
fragmentów zniszczonych nagrobków, m. in.
zdobiona tumba. Na cmentarzu - prawdopodobnie
w miejscu zbiorowego grobu - znajduje się
współczesny pomnik ku czci ofiar Zagłady, z
napisem o treści: "Na wieczną pamięć świętych
ofiar żydowskich osady Wąwolnicy i Nałęczowa,
zamordowanych przez przestępców niemieckich
23.3.1942 r. B. P. P. Sztamler z Puław powstał
spośród zabitych, prosząc o darowanie życia. W
zamian otrzymał śmiertelną kulę...". Cmentarz
porastają gęste zarośla. Droga wiodąca niegdyś na
cmentarz stanowi obecnie część prywatnej posesji.
Dostęp do cmentarza jest możliwy ścieżką na
tyłach wzniesienia.
Łubinowe Wzgórze –
Monika Urbańska

Pensjonat położony w miejscowości Łąki niedaleko
Nałęczowa wykończony ekologicznymi
materiałami, ogrzewany energią odnawialną,
otoczony pięknem przyrody, posiadający własne
ekologiczne produkty. W środku funkcjonuje
restauracja serwująca dania kuchni europejskiej,
regionalnej, bezglutenowej, oraz wegańskiej.
Łubinowe Wzgórze to połączenie niezwykłego
stylu i wygody. Posiada 10 komfortowych,
przestronnych pokoi z łazienkami, 2 sale
szkoleniowe, sale zabaw/spotkań. Na terenie
istnieje również chata nad wąwozem ze strefą
relaksu. Każdy pokój jest inny i ma nazwę

Łąki 45a, 24-160
Wąwolnica
tel.: 512 371 309
fax: 81 882 02 79
email: recepcja@lubinow
e.pl
biuro@lubinowe.pl
www.lubinowe.pl

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

X

Edukacyjnie

X

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X
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Parafia pw. św. Floriana
i św. Katarzyny w
Gołębiu

Wybudowany w stylu renesansu północnego
kościół pw. Św. Floriana i Św. Katarzyny powstał w
latach 1626-1638 . Wewnątrz znajduje się m.in.
ambona z XVII w. chrzcielnica z 1598 r. i barokowe
organy. Zwiedzanie kościoła po uprzednim
kontakcie telefonicznym z parafią.

ul. Folwarki 3
24-100 Puławy
Tel. 81/881 30 22;
81/881 39 06

X

X

Kościół Parafialny pw.

Budowę rozpoczęto w 1768 roku z fundacji książąt

ul. Kościelna 16

X

X

Produkt lokalny

ul. Folwarki 3
24-100 Puławy
Tel. 81/881 30 22;
81/881 39 06

Noclegi

Budowla wybudowana została w I poł. XVI w. jako
replika Świętego Domu w Loreto. Domem
Świętym nazywa się przeniesione z Nazaretu do
Loreto we Włoszech oryginalne ściany domu
Najświętszej Maryi Panny. Zabytek w Gołębiu jest
jedną z najciekawszych i najpiękniejszych kopii
Domu w Loreto, jakie powstały na świecie.
Zwiedzanie Domku po uprzednim kontakcie
telefonicznym z parafią.

Wyżywienie

Domek Loretański w
Gołębiu

Zdrowie i
Uroda

GMINA PUŁAWY

Aktywnie

pozytywnych emocji, np. szczęście, radość itp.
Pastelowe kolory ścian, drewniane meble, lniane
zasłony czy kwiaty - tworzą niezwykłą atmosferę.
Całość otoczona jest wąwozami lessowymi oraz
polami i lasami.. Atrakcje i usługi dodatkowe:
ruska bania, masaże, strefa relaksu, bilard,
cymbergaj, wspaniałe trasy spacerowe, rowerowe,
miejsce na ognisko, wypożyczalnia rowerów i
kijków do nordic walking.

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Założony w XIX wieku. Obecnie to teren
spacerowo-rekreacyjny z zespołem boisk
sportowych i placem zabaw. Po rewitalizacji
tworzy teren spacerowo-rekreacyjny, wymarzony
do wypoczynku w rodzinnym gronie. W
bronowickim parku rośnie tulipanowiec
amerykański (łac. Liriodendron tulipifera). Gatunek
ten pochodzi z Ameryki Północnej, zaś w Polsce
znany jest od końca XVIII w. W dawnych czasach
sadzono go jako egzotyczną „perełkę”, zdobiącą
parki i przypałacowe ogrody. Będąc w
Bronowicach warto zwrócić także uwagę na

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Zespół dworsko
parkowy w
Bronowicach

X

Noclegi

ul. Puławska 1
tel. 601 81 45 27
muzeumrwoerow@gmai
l.com
www.muzeumrowerow.
pl

Wyżywienie

Muzeum Nietypowych Rowerów położone w
miejscowości Gołąb jest to jedyne takie muzeum
w Europie. Można tu wypróbować nietypowe
rowery, zaprojektowane i stworzone przez
właściciela i kustosza. Zwiedzający może osobiście
wypróbować rowery oraz rikszę. Muzeum otwarte
dla zwiedzających od 1 kwietnia do 31
października we wszystkie dni tygodnia od godz.
10.00 do 18.00. Po uzgodnieniu telefonicznym
możliwe zwiedzanie w dowolnym czasie.

Zdrowie i
Uroda

Muzeum Nietypowych
Rowerów w Gołębiu

Aktywnie

24-100 Góra Puławy
tel. 81/880 56 66
parafia.gorapulawska@p
oczta.fm
www.swwojciechgorapul
awska.wordpress.com

Edukacyjnie

Czartoryskich. Najstarszym fragmentem
pierwotnego wystroju są drzwi do skarbca z 1776
r.
Zwiedzanie po uprzednim kontakcie telefonicznym
z parafią.

Miłośnicy
Kultury

św. Wojciecha w Górze
Puławskiej

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Stajnia Bajka w
Leokadiowie

Stajnia zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na
naukę jazdy konnej, wycieczki po okolicy
zaprzęgiem, hipoterapię, oprowadzanie na koniu i
wynajem zaprzęgu. Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne, wtorek-piątek: 13.00 20.00, sobota: 9.00 - 20.00, niedziela: 12.00 20.00

Leokadiów 9A
24-100 Puławy
tel. 508 099 826
www.stajniabajka.pl
email: stajniabajka@gmail
.com

Wypożyczalnia kajaków,
kanu Ka - Jak Kamil” Kamil Cieślak

„Ka Jak Kamil” to profesjonalna firma organizująca
spływy kajakowe i posiadająca w swojej ofercie
wypożyczalnie sprzętu turystycznego- kajaków
oraz kanu. Istnieje możliwość skorzystania z usług
instruktora kajakarstwa. Trasa spływu bierze swój
początek w Janowcu a kończy w Górze Puławskiej,
długość to 14,1 km. Możliwość zorganizowania

Kol. Góra Puławska 1
24-100 Puławy,
tel. 604 644 695
www.kajakkamil.pl

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

Rezerwat Czapliniec
koło Gołębia

Faunistyczny i wodny rezerwat przyrody
utworzony w 1987 roku. Głównym przedmiotem
ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska
lęgowego czapli siwej. Spotkać tu można bąka,
bielika, orlika krzykliwego, zielonkę, rybitwę
białoskrzydłą. Lęgi wywodzą tu także żurawie i gęsi
gęgawe, a w pobliskich olsach – puchacz .
Doskonałe miejsce dla pasjonatów ornitologii.

Wyżywienie

zabytkowy, metalowy krzyż, stojący nieopodal
bramy wjazdowej do dawnego zespołu
dworskiego, którego powstanie datowane jest na
1850 r. Pałac dostępny do zwiedzania tylko z
zewnątrz.

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

X

WOJCIECHÓW
Wieża Ariańska

Wieża położona jest w Wojciechowie,
wybudowana została w I poł. XVI w. jako jedyna na
Lubelszczyźnie budowla typu obronnomieszkalnego, gotycko-renesansowa. Nazwę
zawdzięcza swoim właścicielom. W 1910 r. została
przekazana Towarzystwu Opieki nad Zabytkami
Przeszłości. Odbudowę, którą kierował pierwotnie

Gminny Ośrodek Kultury
24-204 Wojciechów
Tel./fax. 81 517 72 10,
81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl
www.gokwojciechow.pl

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Rezerwat utworzony w 1998 roku, położony w
leśnictwie Zagórki o łącznej powierzchni 203.05
ha. powstał w wyniku spiętrzenia wody na cieku
Duży Pioter. Na terenie rezerwatu występują
rzadsze rośliny takie jak bagno zwyczajne,
konwalia majów, pajęcznica gałęzista, pływacz
zwyczajny i jaskier wielki. Wśród roślinności
wodnej
uformował
się
zespół
rdestu
ziemnowodnego i rogatka sztywnego. Najwyższe
wartości przyrodnicze skupiają się w samym
jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi
ptactwa wodno–błotnego na całej Lubelszczyźnie.
Przez rezerwat biegnie szlak rowerowy niebieski
(Puławy - Gołąb - rezerwat Piskory - Bałtów –
Puławy) o długości 30 km.

Noclegi

Rezerwat Przyrody
Jezioro Piskory

Wyżywienie

spływu w innymi miejscu wraz z dowozem. Spływy
zaczynają się codziennie w godz. 9.00, 12.00,
15.00.

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne powstało w 2004 r. w jednej z
kondygnacji Wieży Ariańskiej. Obejrzymy tu
makietę średniowiecznego grodziska oraz
eksponaty pochodzące z wykopalisk
archeologicznych na terenie Wojciechowa,
ponadto wystrój w pełni wyposażonej

Gminny Ośrodek Kultury
24-204 Wojciechów
Tel./fax. 81 517 72 10,
81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl
www.gokwojciechow.pl

X

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

Muzeum Kowalstwa

Zdrowie i
Uroda

X

Jan Koszyc-Witkiewicz, przerywały wojny.
Ostatecznie gruntowny remont ukończono w
latach 70. wg projektu Tadeusza Augustynka.
Obecnie w wieży mieści się Gminny Ośrodek
Kultury, Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskie
Muzeum Regionalne, Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich. Wieża
możliwa do zwiedzania codziennie w godz. 10.00 17.00. Od października do kwietnia w niedzielę
nieczynna.

Aktywnie

Gminny Ośrodek Kultury
24-204 Wojciechów
Tel./fax. 81 517 72 10,
81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl
www.gokwojciechow.pl

Miłośnicy
Przyrody

Muzeum Kowalstwa znajdujące się na najwyższej
kondygnacji Wieży Ariańskiej, powstało w 1993
roku. Posiada kolekcję ponad 1000 eksponatów
sztuki kowalskiej z kraju i zagranicy. Zgromadzono
tu m.in. elementy wyposażenia starej kuźni,
wyroby użytkowe oraz kowalstwa artystycznego.
Uwagę zwracają niezwykłe eksponaty: żelazny pas
cnoty, repliki broni średniowiecznej, patera na
owoce wykonana przez kobietę czy zegar
słoneczny. Muzeum czynne jest codziennie w
godz. 10.00 - 17.00. Od października do kwietnia w
niedzielę nieczynne.

Rodziny z
dziećmi

Edukacyjnie

Dane teleadresowe

Miłośnicy
Kultury

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Noclegi

X

X

wojciechowskiej chałupy z lat 1920 – 1930 oraz
Galerię Sztuki Ludowej. Muzeum czynne jest
codziennie w godz. 10.00 - 17.00. Od października
do kwietnia w niedzielę nieczynne.
Muzeum Minerałów
Młyn Hipolit

Muzeum Minerałów powstało nad rzeką Bystrą, w
„Młynie Hipolit” pochodzącym z 1937 roku. Do
zwiedzania udostępniona jest prywatna kolekcja
2000 niezwykłych eksponatów. Zobaczymy tu
m.in.: różne odmiany soli niebieskiej, 40
kilogramową bryłę węgla brunatnego z widoczną
korą drzewa i słojami, skamieniałą rybę sprzed 250
mln lat, meteoryty z różnych części świata czy
ruchome piaski z Tanzanii poruszające się pod
wpływem zmian pola magnetycznego Ziemi.
Wspaniałą atrakcją są pokazy płukania i odlewania
złota oraz pokazy wybuchu wulkanu. W „Młynie
Hipolit” można przenocować w pokojach, gdzie
część ścian pokryta jest kamienną solą kłodawską.
Zwiedzanie po uprzednim kontakcie
telefonicznym.

Nowy Gaj 18a,
24-204 Wojciechów
tel. 81 723 75 72,
505 288 292
Tel/Fax. (0-81) 72 375
72
młynhipolit@poczta.one
t.pl,
www.mlynhipolit.pl

Kuźnia Romana
Czernieca

Kuźnia znajdująca się w Wojciechowie funkcjonuje
od 1920 r., także dziś wykonywane są tu wyroby
artystyczne, naprawiane narzędzia rolnicze czy
podkuwane konie. W bocznym skrzydle warsztatu
znajduje się imponująca galeria wyrobów kowala.
Co roku, w lipcu, odbywają się tu ogólnopolskie
imprezy kowalskie, w których biorą udział
mistrzowie rzemiosła z kraju i zagranicy. Sprawy

Wojciechów 153,
tel. 81 517 73 05,
691 053 403,
czerniec@czerniec.pl
www.czerniec.pl

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Park edukacyjno- rekreacyjny, w którym
zgromadzono ponad 20 replik owadów wielkości
dorosłego człowieka mieści się w Kolonii Piątej w
Wojciechowie. Wiernie odtworzone, z niezwykła
dbałością o szczegóły pozwalają poznać świat
owadów i dowiedzieć się dlaczego są ważne i jak
nam służą. W parku znajduje się ścieżka
dydaktyczna z ciekawymi gatunkami roślin oraz
bardzo dobrze wyposażony plac zabaw. To
idealne miejsce dla osób, które chcą poznać świat
owadów oraz spędzić czas na świeżym powietrzu.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie.

Wojciechów Kolonia
Piąta
tel. 697 198 281
owadolandia@owadolan
dia.pl
www.owadolandia.pl

X

X

j.halasa@kuria.lublin.pl

X

X

X

Produkt lokalny

Parafia RzymskoKatolicka
pod wezwaniem św.
Teodora
w Wojciechowie
24-204 Wojciechów

Noclegi

Park edukacyjnorekreacyjny
Owadolandia

Otoczona murowanym parkanem świątynia stoi na
niewielkim wzniesieniu w otoczeniu lip i klonów w
Wojciechowie. Wybudowana została w 1725
roku. Modrzewiowy kościół ufundował nawrócony
z kalwinizmu na wiarę katolicką Teodor
Orzechowski, ówczesny właściciel Wojciechowa.
W drewnianym, barokowym ołtarzu głównym
znajdują się obrazy Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy z 1836 r. oraz św. Kajetana i św. Teodora.
Ołtarze zdobią kurdybany – barwione skóry
intensywnie dekorowane we wzory tłoczeniami,
złoceniami oraz malowidłami. Zwiedzanie możliwe
po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem
proboszczem.

Wyżywienie

Kościół pw. św. Teodora

Zdrowie i
Uroda

organizacyjne pod numerem telefonu do
właściciela.

Aktywnie

Edukacyjnie

Miłośnicy
Kultury

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

Szlak Żelaza i
Kowalskich Tradycji
Ziemi Wojciechowskiej

Szlak pozwala poznać kowalstwo od procesu
wytopu metali do powstania gotowej podkowy.
Oferta skierowana do grup wycieczkowych, dzieci i

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie,
Tel. 81 517 72 10

X

X

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

Romanówka 22, tel.
669 190 202,
zoowojciechow@gmail.c
om
zoowojciechow.pl

Zdrowie i
Uroda

Miłośnicy
Przyrody

Park Zwierząt położony jest w miejscowości
Romanówka niedaleko Wojciechowa. Zwiedzający
mogą zobaczyć zwierzęta z różnych kontynentów,
podziwiać drapieżniki, w tym króla zwierząt lwa.
Spacerując alejkami parku można podpatrywać
figlujące małpy, zaprzyjaźnić się z wyjątkowymi
osiłkami poitou, spojrzeć w groźne oczy pum,
przechadzać się obok wielbłądów, zobaczyć
galopujące antylopy i jelenie rożnych gatunków.
Poczynając od najmniejszego jelenia na świecie
(mundżak indyjski zwany również szczekającym
jeleniem), poprzez jelenie sika, milu, do
olbrzymiego dostojnego jelenia wapiti. Są tu także
kangury, osiołki, lamy, alpaki, różne gatunki kóz i
owiec, w tym rzadki gatunek kozy śruborogie.
Liczne gatunki ptaków wodnych i lądowych, w tym
żurawie koroniaste, różne odmiany bażantów,
kaczek, gęsi, pawie, czarne łabędzie.
Mieszkańcami naszego parku są również
sympatyczne słodkie szopy pracze, przedziwne
kolczaste jeżozwierze, „zakręcone” bydło
szkockie, wiewiórki, króliki, lis polarny i inne. Zoo
czynne pon.-pt. 10.00-17.00, sob.-ndz. 10.0018.00.

Aktywnie

Rodziny z
dziećmi

ZOO w Romanówce

Edukacyjnie

Dane teleadresowe

Miłośnicy
Kultury

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Produkt lokalny

X

Noclegi

X

Wyżywienie

X

Zdrowie i
Uroda

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie,
Tel. 81 517 72 10
81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl

Aktywnie

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w zabytkowej
Wieży Ariańskiej. Ośrodek prowadzi
wielokierunkową działalność rozwijającą i
zaspokajającą potrzeby kulturalne i czytelnicze
mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak
największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich
do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do
podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury
należy w szczególności edukacja kulturalna i
wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i
zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie
folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i
dokumentowanie działań związanych z
działalnością zespołów folklorystycznych;
wzbogacanie zbiorów Muzeum Kowalstwa oraz
Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i
udostępnianie ich zwiedzającym; organizacja
imprez kowalskich; ochrona i promocja kultury
lokalnej. Ośrodek czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00.

Edukacyjnie

81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl
gokwojciechow.pl

Miłośnicy
Kultury

młodzieży obejmuje zwiedzanie wszystkich atrakcji
Wojciechowa oraz obiad i ognisko.

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

Gospodarstwo „Pod Lipami” znajduje się w
miejscowości Palikije niedaleko Wojciechowa. Do

Palikije II 100
24-204 Wojciechów

Plantacja sztuki,
gospodarstwo

X

X

X

X

X

X

X

Produkt lokalny

Wojciechów Kolonia
Piąta 114

X

Noclegi

Stowarzyszenie mieści się w Kolonii Piątej
niedaleko Wojciechowa. Stowarzyszenie prowadzi
centrum produktu lokalnego. Jest to inicjatywa
kobiet, które nie zapomniały smaków dzieciństwa
nadal pielęgnują tradycje przekazywane z
pokolenia na pokolenie. W ofercie sprzedaż
produktów lokalnych, smaczne i zdrowe wykonane
według pielęgnowanych receptur, imprezy „Folk
party” – organizacja imprez w ludowym klimacie
połączona z degustacją Certyfikowanych
Produktów Lokalnych”. Sprzedaż produktów i
organizacja imprez jest możliwa po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.

X

Wyżywienie

Stowarzyszenie
”Wojciechowskie
Arianki”

X

Zdrowie i
Uroda

X

Aktywnie

Wojciechów 153
24 - 204 Wojciechów
e-mail:
czerniec@czerniec.pl
tel: (81) 517 73 05
kom. : 665 491 022
www.czerniec.pl

Edukacyjnie

Gospodarstwo Agroturystyczne w Wojciechowie
oferuje: noclegi oraz możliwość wyżywienia
(obiady domowe), biesiady przy ognisku czy
organizacje przyjęć okolicznościowych typu
chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imieniny,
rocznice ślubu, imprezy integracyjne, bankiety,
spotkania rodzinne, możliwość wynajmu sali na
szkolenia, itp. Ponadto do dyspozycji gości: sauna
parowa, mini siłownia (bieżnia, rowerek), plac
zabaw, piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki,
trampolina a także wiele innych atrakcji. Obiekt
czynny cały rok.

Miłośnicy
Kultury

Gospodarstwo
Agroturystyczne „U
Kowalowej” – Danuta i
Roman Czerniec

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

X

24-204 Wojciechów
www.wojciechowskieari
anki.pl
wojciechowskiearianki@
interia.pl

X

X

X

X

Produkt lokalny

Noclegi

Wyżywienie

Zdrowie i
Uroda

Aktywnie

kom. 603 996 700
kom. 663 522 045
email:
podlipami100@wp.pl
www.podlipami.dybala.p
l

Edukacyjnie

dyspozycji gości 2 pokoje (4 miejsca noclegowe).
Gospodarstwo oferuje liczne nietypowe jak na
wiejskie warunki atrakcje, zarówno z dziedziny
rekreacji czynnej jak i kulturalnej. np. biblioteka z
prasą i czasopismami archiwalnymi, muzykę ze
starych nagrań płytowych, wystawy malarstwa
akwarelowego właściciela obiektu itd. Propozycją
wypoczynku czynnego są wycieczki rowerowe,
ping-pong, wędkarstwo, strzelectwo itp.
Wieczorem oferuje odpoczynek przy ognisku i
swojskim jadle.

Miłośnicy
Kultury

agroturystyczne „Pod
Lipami” – Krzysztof
Dybala

Miłośnicy
Przyrody

Dane teleadresowe

Rodziny z
dziećmi

Opis oferty

Seniorzy

Nazwa

