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Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością rekomenduję Państwu publikację „Naturalnie 

w Krainie Lessowych Wąwozów”. Z dużym znawstwem opisuje ona walory 
naturalne tych jakże pięknych okolic, przedstawia niezwykle bogatą ofertę 
gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, szczególnie tych, wyspecja-
lizowanych w określonej dziedzinie oraz wskazuje możliwości, jakie stwarza re-
gion w zakresie uprawiania różnego rodzaju turystyki. A naprawdę jest w czym 
wybierać. Na odwiedzających czekają kilometry szlaków turystycznych: rowe-
rowych, pieszych, 
konnych, ścieżki 
dydaktyczne, szla-
ki wodne i ornito-
logiczne. Jeśli do-
damy tu unikalne 
wąwozy lessowe, 
kamien io łomy, 
parki krajobrazowe 
i obszary chronio-
nego krajobrazu, 
to mamy przed-
smak tego, czym 
przywita turystę 
ten wspaniały re-
gion. Ale to jeszcze 
nie wszystko. Coś 
dla siebie znajdą 
i amatorzy narciar-
stwa, i winiarze. 
Warunki naturalne 
sprzyjające zakła-
daniu upraw wino-
rośli już procentują 
ofertą lokalnych 
winnic. A jeśli wino, to również smakowite naturalne jedzenie, regionalne specjały, miody i sery. 

 Warto zwrócić uwagę, że zmiany, jakie zaszły w regionie nie byłyby możliwe, gdyby 
nie mądre, kompleksowe podejście do tematyki rozwoju. A ten nie jest przecież zja-
wiskiem wyizolowanym. Stanowi wypadkową działań podejmowanych w różnych dzie-
dzinach. Wszystko to nie byłoby możliwe bez mądrego zarządzania, trafnych decyzji, 
a przede wszystkim wysiłku mieszkańców i włodarzy regionu. Wszystkim serdecznie gra-
tuluję już osiągniętych rezultatów i mam nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie wspania-
łych pomysłów na dalszy rozwój.

      Grzegorz Kapusta
    Wicemarszałek Województwa Lubelskiego



Naturalnie w Krainie 
Lessowych Wąwozów

Kraina Lessowych Wąwozów ocza-
ruje każdego. To przede wszystkim 
bogactwo krajobrazu. Na stosunkowo 
niewielkim terenie znajdziemy tu 7-8 
małych krain geograficznych. Głów-
ną osią tego zakątka Lubelszczyzny 
jest  Płaskowyż Nałęczowski, który 
sąsiaduje z Kotliną Chodelską i Rów-
niną Bełżycką. Na południu mamy 
Wzniesienia Urzędowskie z Mało-
polskim Przełomem Wisły. Po dru-
giej stronie rzeki znajdują się już te-
reny Równiny Radomskiej, urokliwy 
Janowiec i tzw. truskawkowe za-
głębie. Północną część Krainy Les-
sowych Wąwozów  tworzy dolina 
Wisły.

Nazwa obszaru nawiązuje do 
największego w Europie skupiska 
i zarazem zagęszczenia lessowych 
wąwozów na tym terenie.



Dlaczego warto  
do nas przyjechać?

Dr Andrzej Pawłowski, wykładowca 
w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodni-
czej im. W. Pola w Lublinie:

- Kraina Lessowych Wąwozów uosabia 
w sobie słynną triadę platońską: dobro, 
piękno i prawdę. Dobro ukryte jest w ży-
znych glebach – bez tego nie rozwinęłoby 
się na tym terenie rolnictwo. Piękno wi-
dać gołym okiem: to wspaniałe krajobra-
zy, lessowe wąwozy i magiczny czar przy-
ciągający tu artystów. Do prawdy z kolei 
sami dochodzimy – to poznawanie boga-
tej historii Krainy Lessowych Wąwozów, 
obcowanie z żywym laboratorium geolo-
gicznym, do jakich niewątpliwie należy ta 
część Lubelszczyzny. 

Na Krainę Lessowych Wąwozów warto 
spojrzeć z perspektywy kilku punktów wido-
kowych, które należą do głównych atrakcji tu-
rystycznych w tym regionie. To m.in. Skarpa 
Dobrska, Albrechtówka czy Skarpa Janowiec-
ka. Przy dobrej widoczności możemy z nich 
zobaczyć nawet masyw Gór Świętokrzyskich 
oddalonych o ok. 90 km. 

Okolice Parchatki to z kolei tzw. kolano 
Wisły, które jest najbardziej wysunięte na 
wschód, co widać na mapie. Cała kraina to 
także wspaniałe wąwozy. A spacer nimi gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia o każdej po-
rze roku. 
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Kraina Lessowych 
Wąwozów zaprasza

Odległości z niektórych miast Polski do 
Nałęczowa (tu mieści się siedziba Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Krainy Lesso-
wych Wąwozów”)

Z Warszawy – 154 km – 2 h jazdy samo-
chodem

Z Łodzi – 198 km – 3 h
Z Radomia – 94 km – 1 h 20 min
Z Wrocławia – 360 km – 5 h 14 min
Z Krakowa – 210 km – 3 h 50 min
Z Gdańska – 417 km – 5 h 30 min
Z Poznania – 380 km – 4 h 50 min
Z Kielc – 120 km – 2 h 10 min
Z Katowic – 250 km – 4 h 10 min
Z Rzeszowa – 160 km – 2 h 20 min

Krainę Lessowych Wąwozów można 
zwiedzać korzystając ze specjalnej apli-
kacji. Jej autorzy udostępnili kilkanaście 
szlaków tematycznych prowadzących 
przez najbardziej urokliwe zakątki regionu. 
Do dyspozycji turystów są szlaki piesze, 
rowerowe, ścieżki spacerowe, dydaktyczne, 
związane np. z walkami niepodległościo-

wymi, partyzantką,  Wisłą i z samymi wą-
wozami.

Poza informacjami na temat szlaków użyt-
kownik dowie się, gdzie znajdują się ważne 
dla regionu pamiątki, obiekty czy tzw. pe-
rełki sztuki architektonicznej. Chodzi m.in. 
o obiekty sakralne, cmentarze, ale i młyny, 
muzea czy ciekawe architektonicznie wille. 
Dzięki funkcji geolokalizacji możliwe jest 
równoczesne sprawdzenie umiejscowienia 
tych obiektów na mapie.

Oprócz informacji typowo turystycznych, 
użytkownik może przy pomocy programu 
poznać ofertę hotelowo-gastronomiczną 
Krainy Lessowych Wąwozów. Aplikacja 
gromadzi dane dotyczące miejsc noclego-
wych, restauracji, barów oraz wydarzeń 
kulturalnych.  

Aplikacja jest darmowa. Można ją po-
brać ze strony LOT „Kraina Lessowych 
Wąwozów” dostępnej pod adresem  
www.kraina.org.pl lub w telefonie - w skle-
pie z aplikacjami (Google Play, Window-
sPhone lub Appstore) - wyszukać aplikację 
pod nazwą: Kraina Lessowych Wąwozów.

Apple Android Windows 
Phone

Kraina 
Lessowych 
Wąwozów

aplikacja mobilna



Nordic Walking
Miłośnicy „chodzenia z kijkami” z całą 

pewnością wyjadą usatysfakcjonowani 
z Krainy Lessowych Wąwozów. Mamy aż 
160 kilometrów przygotowanych tras do 
nordic walking. Nie ma obaw, że ktoś tu 
zabłądzi. Wszystkie są dobrze oznakowane 
i widoczne. Dodatkowym udogodnieniem 
jest mobilna aplikacja, która pokazuje nie 
tylko dokładną mapę, ale poprowadzi nas 
– dzięki nawigacji – do początku trasy, skąd 
wyruszamy na naszą wędrówkę. Aplikacja 
działa także w trybie offline.  

Dla naszych gości mamy 18 lokalnych 
pętli, które prowadzą po najpiękniejszych 
zakątkach Krainy Lessowych Wąwozów. 

Większość szlaków wytyczono przez 
piaszczyste tereny i obszary leśne. Po 
drodze znajdziecie urokliwe zakątki, które 
wynagrodzą trud wycieczki. Nie brakuje 
na nich miejsc do odpoczynku; możemy 
wówczas podziwiać nie tylko uroki Krainy 
Lessowych Wąwozów, ale z całą pewno-
ścią docenimy jeszcze inną zaletę: ciszę. 
Gwarantujemy, że poza śpiewem ptaków 
trudno jest usłyszeć inne odgłosy. Trasy są 
tak przygotowane, że omijają główne drogi.

To nie wszystko. Na szlakach nordic 
walking można znaleźć również specjalne 
tablice z informacjami, jak poprawnie wy-
konywać ćwiczenia rozciągające podczas 

przerwy w wędrówce oraz jak prawidłowo 
zmierzyć swoje tętno. 

Najdłuższa trasa, która ma ponad 15 km 
zabierze nam ponad 3 godziny i wymaga 
już dobrej kondycji fizycznej. Mamy jednak 
również trasy dla mniej wprawionych tury-
stów. To typowe rekreacyjne szlaki, które 
mają od 5 do 9 kilometrów. Najmniejsza 
amplituda wzniesień na przygotowanych 
trasach wynosi 5 metrów, a największa 90-
100 metrów. 

Trasy, na których musimy liczyć się ze 
stromymi podejściami znajdują się przede 
wszystkim w okolicach Kazimierza Dolne-
go, Parchatki i Nałęczowa. Pozostałe są ra-
czej łagodne. 

Ponieważ wiele szlaków prowadzi przez 
znane na całym świecie wąwozy, to nordic 
walking można uprawiać na terenie Krainy 
Lessowych Wąwozów również w upalne 
dni, gdyż panuje w nich wtedy przyjemny 
chłód. 

Jeśli zapomnieliście zabrać ze sobą kijki 
– to nie ma problemu. Odpowiedni sprzęt 
do nordic walking można kupić na terenie 
Uzdrowiska Nałęczów lub wypożyczyć 
w Centrum Informacji Turystycznej w Pu-
ławach oraz w hotelach „Król Kazimierz” 
w Kazimierzu Dolnym lub „Przepióreczce” 
w Nałęczowie (tylko dla gości hotelowych).



Nasze propozycje:
W Janowcu - trasa czerwona o długości 

15,4 km, czas przejścia ponad 3 godziny.
Szlak rozpoczynamy przy ul. Młynarskiej. 

To ulica, którą dojdziemy do promu kursu-
jącego między Kazimierzem a Janowcem. 
Trasa prowadzi do Janowic i z powrotem. 
Trzygodzinny spacer z kijkami dostarcza nie-
zapomnianych wrażeń. Szlak nie jest zbyt 
trudny, nie ma na w nim stromych podejść. 
Wiedzie zarówno ulicą, chodnikiem jak i po-
lnymi drogami.

Na co możemy liczyć? Na wspaniałe wi-
doki na Wisłę oraz Janowiec.

Pozostałe trasy w gminie Janowiec:
zielona – długość 5,1 km, czas przejścia 
ok. 1 godz.
żółta – długość 11,3 km, czas przejścia  
2 godz. 15 min.

W Kazimierzu – żółta trasa o długości 
13 km, czas przejścia 2 godz. 40 min.

Wyruszamy z ul. Senatorskiej. Stąd, idąc 
wałem wiślanym kierujemy się w kierunku 
kamieniołomów. Trasa prowadzi począt-
kowo wałem wiślanym, który szczególnie 
w weekendy może nam nieco utrudniać 
wędrówkę – ze względu na wielu turystów. 
Na końcu wału skręcamy w lewo i idziemy 
ostrym podejściem w górę. Z Albrechtówki 
roztacza się wspaniały widok na Wisłę oraz 
Mięćmierz. Na trasie znajdują się także wą-
wozy, które zwłaszcza w lecie dają uczucie 
przyjemnego chłodu.

Żółty szlak jest zróżnicowany, wymaga 
nieco więcej wysiłku, ale czego się nie robi 
dla takich widoków.

Pozostałe trasy w gminie Kazimierz Dolny:
zielona – 5,8 km, czas przejścia  
1 godz. 10 min.
czerwona – 14,5 km, czas przejścia  
3 godz.

W gminie Puławy – trasa zielona o dłu-
gości 5,3 km, czas przejścia – ok. 1 godziny

To jedna z łatwiejszych i najkrótszych 
tras nordic walking na terenie Krainy Les-
sowych Wąwozów. Idealna dla osób, które 
nie chcą się zbytnio forsować. Szlak zaczy-
na się w Gołębiu – obok przedwojennej, 
drewnianej stacji kolejowej. Tu, w latach 
„zimnej wojny” odbywały się wojskowe 
manewry na wypadek zniszczenia mostu 
na Wiśle w Dęblinie. Ostatnie odbyły się 
w 1989 r. Trasa prowadzi głównie leśnymi 
dróżkami. Jak wszystkie na terenie Krainy 
Lessowych Wąwozów są dobrze oznako-
wane. W Gołębiu warto również zwiedzić 
jedyne w Europie Muzeum Nietypowych 
Rowerów. Polecamy zwłaszcza rower „ska-
czący” i z kierownicą z tyłu. Po przejściu 
trasy zielonej – bardziej wytrwali turyści – 
mogą się wybrać na kolejny szlak - czerwo-
ny o długości ponad 13 km. Początek trasy 
– przy torach kolejowych.

Pozostałe trasy w gminie Puławy:
żółta – 10,2 km, czas przejścia 2 godz.
czerwona – 13,2 km, czas przejścia  
2 godz. 40 min.

W Nałęczowie – trasa zielona o długości 
- 4,7 km, czas przejścia - ok. 1 godz.

 Przebiega częściowo przez teren miej-
ski, częściowo leśny. Szlak przyjemny, 
chociaż wymaga pewnego wysiłku. Po-



czątkowo wiedzie przez miasteczko, 
gdzie mijamy siedzibę urzędu miasta, 
dawny hotel Centralny oraz Bramę 
Wschodnią prowadzącą do Parku 
Zdrojowego. Idąc ul. Leśną przecho-
dzimy przez mostek na rzece Bystrej. 
Dalej maszerujemy leśnymi drogami 
i ścieżkami. Następnie trasa wiedzie 
przez Las Zakładowy, prowadzi przez 
wąwozy i pola. Wracamy chodnikami. 
Wzdłuż ul. Powstańców 1863 r. wije 
się rzeka Bystra. Na trasie - w dalszej 
części miejskiej – warto zwrócić uwa-
gę na mijane zabytkowe wille. 

Pozostałe trasy w gminie Nałęczów:
zielona – 4,7 km, czas przejścia  
1 godz.
czerwona – 14 km, czas przejścia  
2 godz. 15 min.

Gmina  Końskowola  – trasa czer-
wona o długości 14 km, czas przejścia  
– ok. 2 godz. 50 minut

Szlak rozpoczyna się za torami kolejo-
wymi w Końskowoli. Stąd ruszamy w kie-
runku Skowieszyna i Starego Pożogu. 

Trasa prowadzi głównie przez pola oraz 
wzdłuż lasu. Po drodze miniemy dużo 
pól różanych, z których słynie Końsko-
wola oraz wiele gospodarstw szkółkar-
skich oraz sadów. W połowie szlaku 
możemy odpocząć pod zadaszoną 
wiatą. Warto również zwrócić uwagę 
na Las Stocki. To tutaj rozegrała się 
w 1945 r. bitwa żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia z żołnierzami 
NKWD, UB, MO i KBW. 

Pozostałe trasy w gminie 
Końskowola:
zielona – 6,8 km, czas przejścia  
1 godz. 20 min.
żółta – 9,2 km, czas przejścia  
1 godz. 50 min.

Polecamy również trasy 
w gminie Wąwolnica:
zielona - 5,3 km, czas przejścia 
1 godz. 20 min. 
czerwona – 13,2 km, czas 
przejścia 3 godz.
czarna – 14,3 km, czas 
przejścia 3 godz. 30 min. 



Pamiętaj:
Nordic walking to idealna forma rekreacji dla każdego i w każdym 

wieku. Należy jednak pamiętać o tym, że przed wyruszeniem na 
trasę powinniśmy przeprowadzić rozgrzewkę, żeby uniknąć przykrej 
kontuzji lub urazu. Polecamy do ćwiczeń specjalnie na trasach ozna-
kowane miejsca. 

W nordic walking – przy prawidłowym chodzeniu - angażujemy aż 
90 proc. mięśni. To więcej niż podczas pływania czy jazdy na rowerze.

Kontroluj swoje tętno, zwłaszcza podczas forsownego marszu. Mak-
symalne tętno przy wysiłku nie powinno przekroczyć wartości 220 
minus wiek. Przykładowo, dla 45-letniej osoby powinno to być maks. 
175 (220-45) 

   



Rowerem po Krainie 
Lessowych Wąwozów 

Kraina Lessowych Wąwozów to raj dla 
tych, którzy lubią aktywny wypoczynek na 
łonie przyrody. Oprócz tras do uprawiania 
nordic walking, znajdziemy tu również licz-
ne, dobrze oznakowane trasy rowerowe. 
Prowadzą one przez najbardziej atrakcyjne 
tereny Krainy Lessowych Wąwozów. Łącz-
na długość tras, które są do dyspozycji ro-
werzystów wynosi ponad 500 km. Część 
z nich wchodzi w skład Bursztynowego 
Szlaku Greenways prowadzącego z Buda-
pesztu przez Słowację na Hel. 

Szlaki rowerowe w naszym regionie zado-
wolą najbardziej wymagających turystów. 
Gwarantujemy nie tylko czyste powietrze 
i wspaniałe widoki. Nasze szlaki są niepo-
wtarzalne. Tylku tu można przejechać przez 
teren o najgęstszej sieci wąwozów w Euro-
pie. Nie na co dzień zdarza się przejeżdżać 
na niewielkim stosunkowo obszarze przez 
dwa parki krajobrazowe. A tak jest w przy-
padku Krainy Lessowych Wąwozów. Nasze 
rowerowe szlaki prowadzą zarówno przez 
teren Kazimierskiego, jak i Wrzelowieckie-
go Parku Krajobrazowego.  

Dostępne są także fragmenty tras wzdłuż 
wałów wiślanych. Jeśli przyjdzie Wam je-

chać szosą, to będą to jedynie krótkie frag-
menty o niewielkim natężeniu ruchu. 

Mamy także dobrze przygotowane miej-
sca odpoczynku i punkty widokowe. War-
to wcześniej tak zaplanować  podróż, żeby 
starczyło czasu na chwilę oddechu i zwie-
dzanie ciekawych miejsc. Takich w Krainie 
Lessowych Wąwozów nie brakuje. Trasy 
prowadzą nie tylko przez lasy i pola, ale 
również wąską ścieżką przez małe, peł-
ne uroku wioski, gdzie czas zatrzymał się 
w miejscu. To także lessowe wąwozy, dają-
ce miły chłód podczas upałów (okolice Na-
łęczowa i Kazimierza) czy też krystalicznie 
czysta woda w strumyku (np. Witoszyn).

Nasze szlaki – oprócz walorów krajobra-
zowych – to także lekcja historii. Związane 
są z miejscami sięgającymi czasów staro-
żytnych (np. Chodlik na trasie „Dolina Cho-
delki”), I i II wojny światowej (np. Rąblów), 
narodowych powstań (np. Kazimierz czy 
Końskowola) aż do najnowszej historii (cho-
ciażby nieistniejąca już wieś Bonów, której 
mieszkańcy zostali przesiedleni, a Bonów 
miał być poligonem wojskowym).



Antoni Rękas, dyrektor MoSiR w Puławach: 
- Dla osób preferujących grupowy styl uprawiania turystyki 

rowerowej polecamy wybór jednego z rajdów organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach,  

gdzie na miejscu można wypożyczyć rower  
po zniżkowej cenie jako uczestnik rajdu.

W Krainie Lessowych Wąwozów znajduje się wiele 
atrakcyjnych tras rowerowych dla dorosłych i dla dzieci. 

Dla osób spragnionych wrażeń szczególnie polecam 
udział w rajdzie rowerowym połączonym z przejazdem 

zabytkową Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, ogniskiem 
w Polanówce, przejazdem rowerami doliną Chodelki 

i Małopolskim Przełomem Wisły do Kazimierza Dolnego, 
Janowca i Puław lub jedną z tras prowadzących  

lessowymi wąwozami.

Jacek Rosły, regionalista, pracownik Starostwa 
Powiatowego w opolu Lubelskim: 

 Kraina Lessowych Wąwozów jest bardzo zróżnicowana 
pod względem geograficznym, co czyni ją niezwykle 

atrakcyjną w skali kraju. Najcenniejsze obiekty 
przyrodnicze i historyczne można zobaczyć podróżując 

pieszo bądź na rowerze wyznaczonymi szlakami 
turystycznymi. Na wszystkich turystów czeka dolina 

Wisły, której nieuregulowane koryto urozmaicają 
mielizny, zaś odcinek od Janowca do Parchatki 

przypomina kanion, który jesienią mieni się pełną 
paletą barw. Jadąc na rowerze możemy podziwiać 

krajobrazy łąkowo-leśne doliny Chodelki, nieprzeciętne 
widoki z rezerwatu Skarpa Dobrska, Albrechtówki, 

Kamieniołomu Piotrawin oraz tajemniczych wąwozów 
lessowych Kazimierskiego i Wrzelowieckiego Parku 

Krajobrazowego. Zespoły pałacowo-parkowe 
w Nałęczowie, Puławach czy Kluczkowicach – to 

miejsca, które dostarczą Państwu niezapomnianych 
przeżyć. Do zobaczenia na szlakach  

Krainy Lessowych Wąwozów.

Nasze propozycje:
Czerwony szlak Kazimierz Dolny-Nałęczów-

-Lublin – ok. 65 km
Szlak, który dostarcza wrażeń o każdej porze 

roku. Prowadzi przez malownicze tereny Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego. Po drodze 
możemy podziwiać nie tylko krajobrazy, warto 
zrobić krótką przerwę na zwiedzanie Nałęczowa 
czy Wąwolnicy. 

Trasa nie jest zbyt trudna. Miejscami jedynie 
spotkamy kilka bardziej stromych podjazdów. 
Początkowy etap prowadzi asfaltową drogą 
w kierunku Rąblowa. Ten odcinek przypomina 

na rowerowych szlakach 
Krainy Lessowych Wąwozów 
warto mieć ze sobą lornetkę. 
z niektórych miejsc (np. okolice 
Poniatowej lub Kazimierza 
Dolnego) – przy dobrej 
widoczności – można zobaczyć 
góry Świętokrzyskie.



Bieszczady – w mniejszej oczywiście skali. 
Po kilku kilometrach jazdy napotkamy do-
pływ Bystrej z krystalicznie czystą i lodo-
watą wodą. 

Rąblów to z kolei miejsce bitwy party-
zanckiej między Niemcami a oddziałami 
Armii Ludowej. W Wąwolnicy – to jedno 
z najstarszych miejscowości na Lubelsz-
czyźnie - warto zajrzeć do sanktuarium ze 
słynną figurą Matki Boskiej Kębelskiej. Ka-
pliczka Matki Boskiej Kębelskiej znajduje się 
na szlaku – w miejscowości Kębło.

W Nałęczowie obowiązkowy punkt wy-
cieczki to zwiedzanie Parku Zdrojowego 
i Muzeum Stefana Żeromskiego. Dalsza 
trasa – w okolicach uzdrowiska – poprowa-
dzi nas wzdłuż Bystrej oraz malowniczymi 
wąwozami.  

Szlak niebieski – „Dolina Chodelki”  
– 51 km

Szlak prowadzi przez Chodelski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, który jest nie tylko 
jednym z najpiękniejszych na terenie Krainy 
Lessowych Wąwozów, ale także najczyst-
szym. To również trasa o walorach histo-
rycznych: wiedzie obok średniowiecznych 
grodzisk. 

W Chodlu warto zobaczyć kościół parafial-
ny z 30-metrową wieżą oraz zalew. W Cho-
dliku z kolei znajduje się największe i najlepiej 
zachowane w Polsce grodzisko wczesnośre-
dniowieczne. Między wsiami Dobre i Pod-
górz nie można przegapić Skarpy Dobrskiej. 
To rezerwat przyrody, na którym występują 
liczne gatunki roślin chronionych i motyli. 
Skarpa ma ok. 90 m wysokości. Z niej rozcią-
ga się wspaniały krajobraz z licznymi wąwo-
zami i meandrującą rzeczką. 

Jeśli planujemy postój w Opolu Lubelskim, 
to koniecznie trzeba zwiedzić pałac Lubomir-
skich z XVII w., zespół pałacowo-parkowy 
w Niezdowie i kościół parafialny. W Opolu 
Lubelskim (u zbiegu ulic Szkolnej i Pomor-
skiej) rośnie także jeden z najstarszych wią-
zów szypułkowych na Lubelszczyźnie.  Ma 
niezwykły kształt pnia i obwód 483 cm. 



Pozostałe polecane trasy:
Szlak  czerwony:  Kazimierz  Dolny  –  Kra-

śnik o długości 107 km. W większości prze-
biega drogami asfaltowymi, wiedzie m.in. 
przez Wrzelowiecki i Kazimierski Park Kra-
jobrazowy. Trasa niezbyt trudna, po drodze 
jest wiele punktów widokowych, miejsca na 
odpoczynek.

Szlak  żółty:  Kazimierz  Dolny  –  Opole – 
Bęczyn o długości 67 km. Trasa łatwa, po 
drodze liczne atrakcje: drewniany młyn wod-
ny (Pomorze), jezioro Bartków Ług, pomnik 
mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” 
(Bęczyn).

Szlak  „Grodziska  nad  Chodelką”:  Cho-
dlik – Żmijowiska - Kosiorów – Kłodnica – 
Kolanówka – Dobre – Podgórz  o długości  
15 km. Szlak typowo edukacyjny, prowadzi 
obok czterech średniowiecznych grodzisk. 

Czarny  szlak  „Gościniec  Piotrawiński”:  
Kolonia Borów – Chodel – Kluczkowice – 
Piotrawin o długości 46 km. W Kaliszanach 
warto zobaczyć kamieniołom wapieni i opok 
kredowych, w Piotrawinie gotycki kościół. Na 
terenie wydm Wrzelowieckiego Parku Krajo-
brazowego występuje pięknie pachnący goź-
dzik piaskowy.

Czarny  szlak  „Nitką kolejki wąskotorowej”: 
Opole Lubelskie – Poniatowa – Kolonia 
Karczmiska – Zaborze – Kębło o długości 48 
km. Warto zwiedzić zespół pałacowo-parko-
wy w Kraczewicach, założony przez niemiec-
ką rodzinę ziemiańską. Szlak łączy się z rowe-
rową trasą z Kazimierza Dolnego do Lublina.

Szlak niebieski: Puławy – Gołąb – Piskory 
- Bałtów – Puławy o długości ok. 30 km. Tra-
sa dość łatwa, z niewielką ilością wzniesień, 
prowadzi przez atrakcyjne przyrodniczo oko-
lice Puław. Największą atrakcją na szlaku jest 
rezerwat „Piskory” – ostoja wielu gatunków 
ptactwa wodnego i zwierząt. 

Szlak  czerwony:  Puławy  -  Końskowola  - 
Skowieszyn - Zbędowice – Parchatka - Wło-
stowice – Puławy o długości ok. 29 km. Szlak 
przebiega przez malownicze obszary Kazimier-
skiego Parku Krajobrazowego. Trasa dość trudna 
ze względu na dużą ilość wzniesień. 

Muzeum Nietypowych Rowerów  
w Gołębiu koło Puław
Przy planowaniu wycieczki rowerowej 
warto zajechać do Gołębia. Tu znajduje 
się niezwykłe muzeum, w którym 
zwiedzający mogą obejrzeć, a nawet 
wypróbować nietypowe rowery. Dzieciom 
i młodzieży największą frajdę sprawia jazda 
na galopujących rowerach. Rodzice mogą 
osobiście wozić swoje pociechy rikszą 
i innymi pojazdami. Zainteresowani mogą 
poznać również dwustuletnią historię roweru.
ul. Puławska 1, Gołąb,  
www.muzeumrowerow.pl, tel. 601 814 527



Szlaki konne

Kraina Lessowych Wąwozów to także 
idealne miejsce dla miłośników konnej jaz-
dy. Dla nich przygotowaliśmy ponad 300 
kilometrów szlaków konnych. Wszystkie są 
doskonale oznakowane. Są na nich także 
miejsca postojowe dla koni i jeźdźców. Szla-
ki prowadzą przez urokliwe zakątki Krainy 
Lessowych Wąwozów. Z pewnością nie-
zapomnianych wrażeń dostarczą nie tylko 
widoki kwitnących łąk i bujnych lasów, ale 
także przecinające je liczne wąwozy lesso-
we, jakich na próżno szukać w innych re-
gionach kraju.

Adam Dunia, właściciel Stajni w Wylą-
gach:

 - Szczególne walory przyrodnicze oraz 
rozwój infrastruktury na terenie Krainy Les-
sowych Wąwozów sprzyjają różnym for-
mom turystyki aktywnej, w tym szczególnie 
bliskiej mi turystyce konnej. Do jej uprawia-
nia przydaje się sprawność fizyczna oraz 
odpowiednie ubranie. Warto o to zadbać, 
gdyż świat widziany z końskiego grzbietu 
odkrywa przed sobą wiele tajemnic.

Ponad 300 km oznakowanych szlaków 
konnych w Krainie Lessowych Wąwozów 
to zasługa pracy wielu osób.  Proponujemy 
trasy o różnej długości – dla mniej lub bar-
dziej wytrwałych. Liczne stanice zapewnia-
ją nie tylko możliwość popasu dla koni, ale 
również noclegu. Serdecznie zapraszamy! 

Dlaczego warto uprawiać hippikę? 
Turystyka konna to idealny sposób na 

zdrowy i aktywny wypoczynek na łonie 
natury. Jazda konna, zarówno sportowa, 
jak i rekreacyjna, wpływa pozytywnie na 
całą sylwetkę – rozciąga i rozluźnia mię-
śnie, poprawia wydolność serca i ogólną 
kondycję, sprzyja utrzymaniu prawidłowej 
postawy ciała, ponadto relaksuje i odpręża. 
W Krainie Lessowych Wąwozów znajdzie-



cie zarówno ośrodki oferujące naukę jazdy 
konnej z odpowiednio przygotowanymi 
padokami i ujeżdżalniami, jak również szlaki 
umożliwiające jazdę w terenie. Zachęcamy 
do jednodniowych i weekendowych wy-
cieczek konnych oraz długich, wieloetapo-
wych rajdów po oznakowanych szlakach. 

Aby dowiedzieć się więcej o szlakach 
konnych w Krainie Lessowych Wąwozów, 
zapraszamy na stronę: 

www.konno.kraina.org.pl 
Nasze propozycje:
Pętla pomarańczowa o długości 20 km 

z Witoszyna przez Wierzchoniów, Skowie-
szynek do Rzeczycy lub krótszy, 7-kilome-
trowy odcinek z Okala przez Mięćmierz, 
Podgórz i Dąbrówkę.

Obydwa szlaki prowadzą po okolicach 
malowniczego Kazimierza Dolnego ze 
wspaniałymi widokami na Wisłę. Obydwie 
pętle łączą się z innymi szlakami, dzięki cze-
mu możemy przedłużyć naszą przejażdżkę. 
Po drodze pokonujemy kilka wąwozów. 
Trasa nie jest trudna, prowadzi głównie 
przez pola i łąki.

Pętla pomarańczowa w gminie Janowiec 
(Janowiec-Trzcianki-Janowice) o długości 
31 km. Szlak prowadzi drogami gruntowy-
mi, głównie leśnymi oraz śródpolnymi. Tra-
sa o wybitnych walorach krajobrazowych, 
wiedzie m.in. przez rzekę Plewkę oraz 
w pobliżu zalewu w Janowicach. Przemie-
rzając odcinek wzdłuż Wisły można podzi-
wiać rezerwat przyrody „Krowia Wyspa”. 

Stanice na szlakach konnych:
Stanica Konna „Gołąb”, Gołąb,  
ul. Puławska 63, dosiak1@wp.pl,  
tel. 608 344 020
Stanica prowadzi regularne zajęcia jazdy 
konnej dla małych dzieci. Posiada stajnie 
dla trzech koni, można także korzystać 
z bryczki oraz sań. Stanica oferuje także 
noclegi. 
Wojciech Matejek, Borowa 44, 24-100 
Puławy, tel. 535 980 951, 502 322 864
W ośrodku działa wypożyczalni koni 
pod siodło. Łącznie z pastwiskiem 
dysponuje terenem ok. 1000 ha. 
W stodole właściciele udostępniają 
miejsca postojowe dodatkowo  
dla 5 koni. 
Biesiadzisko nad Wieprzem, Kośmin 6A, 
24-103 Żyrzyn, ko-agro_poczta@tlen.pl, 
tel. 81 865 00 02
Obiekt położony w sąsiedztwie rzeki 
Wieprz, zaprasza na jazdę konną oraz 
przejażdżki bryczkami, a w zimie saniami. 
Do dyspozycji także szopa przystosowana 
na nocleg dla czterech koni. 
Agnieszka i Piotr Jońscy, Jaworów 33, 
24-103 Żyrzyn, foxik@vp.pl,tel. 604 681 
256, 604 698 714
Gospodarstwo rolne, w którym - po 
wcześniejszym kontakcie – możemy 
skorzystać z miejsca postojowego. 
Jacek Krasucki, Wronów 75 A, 24-130 
Końskowola, dkrasucka@tlen.pl,  
tel. 607 300 644
Stanica konna z możliwością 
pozostawienia konia i jego całodziennej 
opieki. Właściciele oferują zagrody 
i bezpieczne miejsca popasowe dla koni, 
biorących udział w rajdach konnych. 



Stanica w Dąbrówce, Dąbrówka 117,  
24-120 Kazimierz Dolny, zdzisiek5@onet.eu, 
tel. 504 262 413, 784 490 617
Stanica znajduje się przy drodze Kazimierz 
Dolny – Podgórz, w cichym i spokojnym 
miejscu – około 3,5 km od centrum 
Kazimierza Dolnego. Na ogrodzonym 
terenie jest bieżąca woda, miejsce na 
złożenie siana oraz boksy dla trzech koni 
(stajnia angielska). Z miejsca postojowego 
można korzystać po uprzednim uzgodnieniu 
z właścicielami. 
Integracyjny Klub Jeździecki, Kębło 7,  
24-160 Wąwolnica, tel. 81 882 5011,  
500 254 560
Stajnia położona jest w malowniczym parku 
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Kęble. Ośrodek zajmuje 
się rekreacją oraz hipoterapią, dysponuje 
kilkunastoma końmi, funkcjonuje tu klub 
jeździecki oraz nauka jazdy konnej. W ofercie: 
hipoterapia, wyjazdy w teren, rajdy konne 
(jednodniowe lub dwudniowe). Organizowane 
są również letnie i zimowe obozy jeździeckie.
Prywatna stajnia „U Majki“, Klementowice 341, 
24-170 Kurów, majaskowyra@wp.pl,  
tel. 500 254 560
Stajnia posiada cztery konie, ogrodzone wybiegi, 
miejsce na rozbicie namiotów i ognisko. Zaprasza 
na noclegi pod chmurką zarówno dla jeźdźców jak 
i koni. Z miejsca postojowego można korzystać po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Gospodarstwo Agroturystyczne oraz szkółka 
jeździecka - Bogusława Szewczyk, Łąki 12, 24-160 
Wąwolnica, tel. 81 882 52 97, 609 901 018
Gospodarstwo oferuje jazdy konne dla osób 
początkujących oraz zaawansowanych. Dysponuje 
krytą ujeżdżalnią o wymiarach 21 na 40 m, oraz 
ujeżdżalnią piaskową. Dla najmłodszych atrakcją jest 
jazda na kucykach, z możliwością oprowadzania. 
Organizowane są jazdy bryczką, wozami oraz kuligi.
Fiord Ranczo, Oblasy 217 koło Janowca, kontakt@
konskieranczo.pl, tel. 514 940 227, 601 824 034
Właściciele stanicy zajmują się hodowlą koni rasy 
fiordzkiej. Fiord Ranczo oferuje nie tylko przejażdżki 
rekreacyjne z instruktorem. Organizuje także kuligi  
oraz rajdy konne. 
Stajnia w Wylągach, Wylągi 43, 24-120 Kazimierz 
Dolny, adam.gosia@wp.pl, tel. 605 135 745 (właściciel), 
784 111 781 (instruktor)
Stajnia oferuje naukę jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, 
organizuje obozy jeździeckie i kolonie. W stajni działa 
także pensjonat dla koni. Istnieje możliwość noclegu. 



Poza szLaKami – pozostałe 
podmioty związane z turystyką 
konną na terenie Krainy Lessowych 
Wąwozów
- gospodarstwo agroturystyczne  
– jazda konna, górna owczarnia 16, 
24-300 opole Lubelskie,  
tel. 81 827 36 49, 515 334 296, 
dziechciarz.eko-agro@o2.pl
- sekcja Jeździecka Poniatowa, 
Kraczewice rządowe 102 b,  
tel. 608 506 009 (prezes), 608 399 006 
(instruktor), sjponiatowa@konie.strefa.pl
- „Końskie taxi” w Kazimierzu Dolnym, 
postój przy ul. Plebanka,  
tel. 603 284 995
- „stajnia bajka”, Leokadiów 9a,  
24-100 Puławy, tel. 508 099 596,  
stajniabajka@gmail.com
- agroturystyka „nad rzeką”, młynki 8a, 
24-130 Końskowola, tel. 665 701 965, 
kontakt.nadrzeka@gmail.com
- ranczo w brzozach, Kochanów 19 D,  
24-100 Puławy, tel. 692 406 340

Stajnia Koniec Burzy, Rzeczyca 23, 24-120 Kazimierz 
Dolny, nina.czolgistka@wp.pl, tel. 518 382 080
W stajni można przenocować razem z koniem. Ośrodek 
specjalizuje się w treningu koni. Organizowane są 
również treningi dla jeźdźców. Na miejscu działa 
pensjonat dla koni, a ośrodek zapewnia opiekę 
zootechniczną, pielęgnację oraz całodzienny pobyt na 
wybiegach oraz pastwiskach.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jędrzejówka”, 
Rzeczyca 77, 24-120 Kazimierz Dolny,  
jedrzejowka@o2.pl, tel. 506 506 700, 888 970 450
Właściciel chętnie przyjmie gości wraz z koniem; na 
miejscu jest stajnia. 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia u Stefana”, 
ul. Zagrody 36, 24-105 Baranów,  
stajniaustefana@onet.eu, tel. 81 88 34 147, 
509 353 147. Gospodarstwo zaprasza miłośników 
turystyki konnej, posiada przystań dla koni. 
Gospodarstwo agroturystyczne „ostoja  
pod Czarną Piłą”, Czołna 54, 24-105 Baranów, 
kontakt@twojaostoja.pl, tel. 793 667 949
Działa tu hotel dla koni w wyremontowanej stajni 
zapewniającej przestronne boksy. Do dyspozycji 
także siodlarnia i pomieszczenie gospodarcze.
Gospodarstwo agroturystyczne „U Sabci”, 
Wola Czołnowska 10, 24-105 Baranów, 
paneckasabina@o2.pl, tel. 81 883 46 36, 
603 059 909
Stanica przy położonym w niedalekim 
sąsiedztwie rzeki Wieprz gospodarstwie 
agroturystycznym. 
ośrodek Jeździecki, Wólka Kątna,  
24-173 Markuszów
W odległości 34 km do centrum Lublina 
powstaje nowy ośrodek jeździecki ze 
stajnią i ujeżdżalnią. Główną dziedziną 
jego działalności ma być trening sportowy 
w dyscyplinie ujeżdżania i skoków przez 
przeszkody.



Wypoczynek  
nad wodą

Kajakiem 
Kraina Lessowych Wąwozów to wyma-

rzone miejsce dla miłośników spływów 
kajakowych. Przez nasz teren przepływają 
rzeki o różnym stopniu trudności dla kaja-
kowych wypraw. Doświadczeni kajakarze 
z pewnością skuszą się na Wisłę, a mniej 
wprawieni w posługiwaniu się wiosłem – 
wybiorą spokojniejszą Chodelkę lub Ku-
rówkę. Dla „niezdecydowanych” polecamy 
spływ Wieprzem.

Szlak Wisłą
Wisła z całą pewnością stanowi nie 

lada wyzwanie chociażby ze względu na 
jej szerokość. Widok mijanych wiosek czy 
też urokliwego Kazimierza z zupełnie innej 
strony będzie niewątpliwie zasłużoną na-
grodą za podjęty trud wiosłowania, a zdję-
cie z pokładu kajaka z królową polskich rzek 
w tle będzie miłą pamiątką, która powinna 
wzbudzić zazdrość u znajomych.

Najbardziej polecane szlaki to trasa z Ka-
zimierza lub Janowca do Puław (ok. 16,5 
km, czas spływu – 2-3 godz.) lub dalej – do 

Dęblina (37 km, czas – 6-8 godz). Warto 
pamiętać, że Wisła to jedna z ostatnich tak 
dużych i dzikich rzek w Europie. Wysokie 
brzegi, piaszczyste plaże i dzikie wyspy – 
to wszystko czeka na spragnionych przy-
gód kajakarzy. Po drodze – przy odrobinie 
szczęścia – możemy trafić na orła, bociana 
czarnego, wydrę czy też dzika lub sarnę 
podchodzących do wodopoju. 

Szlak Wieprzem
Na spływ tą rzeką trzeba się wybrać 

w północne rejony Krainy Lessowych Wą-
wozów. Dolina Wieprza ma status obsza-
ru chronionego. Po drodze mijamy wiele 
miejsc dziewiczych, gdzie na próżno szu-
kać zabudowań, a widoki zapierają dech 
w piersiach. Spływ Wieprzem ma przede 
wszystkim walory przyrodnicze. Dzika na-
tura, cisza i śpiew ptaków będą nam towa-
rzyszyć przez cały czas trwania spływu. 
Nikogo niech też nie zdziwi widok wydr, 
piżmaków, a nawet bobrów. 

Polecamy spływ z Kośmina (z doskona-
łą infrastrukturą dla turystów) do Skoków 
koło Dęblina (18,5 km, 4 godz.).



Szlak Kurówką
Kurówka to prawobrzeżny dopływ Wisły. 

Jej długość wynosi 50 km. Swoje źródła bie-
rze w okolicach Piotrowic Wielkich, w Bo-
gucinie, a do Wisły uchodzi w Puławach. 
W końcowym biegu Kurówka dzieli się na 
dwie odnogi: lewa wpada bezpośrednio do 
Wisły, natomiast prawa zasila w wodę Za-
kłady Azotowe Puławy SA i wpada kanała-
mi zrzutowymi do Wisły. 

Nie jest to zbyt długa ani szeroka rzecz-
ka, ale za to niezwykle malownicza, mean-
drująca wśród dzikich brzegów i zarośli. Po-
zornie łatwa dla kajakarzy wymaga jednak 
sprawnego manewrowania. W jej dorzeczu 
występują torfowiska.

Polecamy 16-kilometrowy odcinek z Szu-
mowa do miejscowości Opoka. 

Szlak Chodelką
Chodelka to niewielka rzeka o długości 

ok. 50 km. Typowo rekreacyjna o niewiel-

kiej głębokości. Swój początek bierze kil-
kanaście kilometrów przed miejscowością 
Chodel. Polecamy spływ ze Szczekarkowa 
do miejscowości Podgórz. Spływ trwa ok. 
2 godz. Dużą atrakcją jest Skarpa Dobrska, 
z której przy dobrej widoczności można 
zobaczyć Góry Świętokrzyskie. 

W wypożyczalni sprzętu pływającego 
MOSiR przy ul. Portowej 3 w Puławach 
amatorzy kajakarstwa mogą wypożyczyć 
atestowany kajak wraz ze sprzętem ratun-
kowym – tel. 510 471 132 (numer aktywny  
w sezonie).

Spływy kajakowe organizują również: 
„Bobik” Aktywny Wypoczynek (ul. Ka-

zimierska 120, 24-120 Kazimierz Dolny, 
tel. 81 882 85 15, 519 352 301, e-mail:  
bobik@fr.pl) 

Ka jak Kamil (Kol. Góra Puławska 1,  
24-100 Puławy, tel. 604 644 695, e-mail: 
kajaki.janowiec@gmail.com)

 

Długość Wisły nie jest stała, gdyż 
rzeka nie jest uregulowana i sama 
wytycza sobie koryto. Całkowita 
długość Wisły zależy również od 
ujścia, które weźmiemy pod uwagę 
i tak np. do ujścia pod Świbnem 
Wisła ma 1066 km długości, a do 
ujścia w Nowym Porcie  
– 1089 km. 



Kąpieliska i baseny pod gołym niebem
Kąpielisko miejskie w opolu Lubel-

skim (ul. Rybacka):
Kąpielisko znajduje się przy trasie za-

bytkowej kolejki wąskotorowej. Obiekt 
rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażo-
ny jest w rowery wodne i kajaki. Wypo-
czynek na łonie natury daje wspaniałe 
możliwości na spędzenie czasu w gro-
nie rodzinnym. Na miejscu - boisko do 
siatkówki plażowej oraz opieka ratow-
nika. Uwaga! Dla właścicieli Rabatowej 
Karty Krainy Lessowych Wąwozów 20 
proc. zniżki przy wypożyczaniu sprzętu 
pływającego. Przy kąpielisku czynne są 
punkty gastronomiczne, są także sanita-
riaty.

zalew Janowice (gm. Janowiec) 
Latem na strzeżonej plaży znajduje 

się wypożyczalnia sprzętu pływającego. 
14-hektarowy zbiornik powstał na rzece 
Plewce, lewostronnym dopływie Wisły. 
Ponieważ rzeka nie jest długa i toczy swe 
wody przez słabo zaludnioną Równinę 
Kozienicką, to na wielu odcinkach zacho-
wuje pierwszą klasę czystości. Jej wody 
wykorzystywane są do zasilania licznych, 
ale niewielkich stawów.

 zalew w Poniatowej 
Znajduje się naprzeciwko hotelu „Sło-

wik” przy ul. Słonecznej. W lecie można 
liczyć na opiekę ratownika. Na miejscu 
znajduje się wypożyczalnia rowerów 
wodnych. Kąpielisko jest wyposażo-
ne w długą zjeżdżalnię. Gastronomia 
-   w pobliskim hotelu.

odkryte baseny dla doro-
słych i dzieci przy ośrodku Nart-
sport, Rąblów 2A (gm. Wąwolnica),  
tel. 607 560 460

Na terenie ośrodka znajdują się cztery 
baseny, w tym dwa dla dzieci. Na plaży 
można grać w siatkówkę na przystoso-
wanym do tego celu boisku, jest także 
plac zabaw dla dzieci, trampoliny oraz 
jacuzzi. Bar (na miejscu) oferuje m.in. 
napoje, pizzę, domowe obiady. 

Park Wodny MoSiR w Puła-
wach - kompleks basenów otwar-
tych ze zjeżdżalniami, brodzikiem 
dla dzieci, pływalnią rekreacyjną. 
Obok boisko do gry w siatków-
kę plażową.  ul. Hauke-Bosaka 
1, Puławy, tel. 81 458 62 53  
(numer aktywny w sezonie).



 Wędkarstwo:
Stanica wędkarska w Karmanowicach,  

Elwira i Ryszard Plewińscy, Karmanowice 131, 
24-160 Wąwolnica, tel. 81 882 53 32

Do dyspozycji wędkarzy są 2 stawy bogato 
zarybione: karpiem, linem, szczupakiem, kara-
siem srebrzystym, płocią, sandaczem. Moż-
liwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego 
i grilla. Można wędkować codziennie od maja 
do listopada w godz. od 8.00 do 21.00 lub do 
zmierzchu (jesienią). Na miejscu znajduje się 
sklepik spożywczo-wędkarski. 

Cichy zakątek – staw rybny, Agnieszka Sa-
necka, Janowice, tel. 505 042 518

Dolina Dziewięciu Stawów w Poniato-
wej. Kontakt w sprawie wędkowania z Kołem 
PZW w Poniatowej – tel. 81 820 44 85

 
Staw przy młynie wodnym w Woli Rudz-

kiej, niedaleko Opola Lubelskiego. Po do-
pełnieniu odpowiednich formalności mogą 
z niego korzystać nie tylko członkowie Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. Informacje 
o wędkowaniu na obiekcie można uzyskać 
w Kole PZW „Sazan”, Sklep Zoo Centrum, 
ul. Słowackiego 13, Opole Lubelskie, tel. 
883 086 482.

Wiślane podróże
Dla wielu turystów odwiedzających 

Krainę Lessowych Wąwozów rejs po Wi-
śle to jedna z największych atrakcji. Stat-
ki kursują od kwietnia do października. 
Istnieje możliwość zarezerwowania (dla 
większych grup) indywidualnego rejsu. 

Przystań żeglugi pasażerskiej  
- tel. 81 881 01 35

Warto również skusić się na regularną 
przeprawę promową z Kazimierza do Ja-
nowca (również samochody i rowery).

Prom „Janowiec” – przeprawa do 
Janowca w okolice kamieniołomu, kur-
suje od kwietnia do końca października 
lub listopada (w zależności od pogody  
i stanu wód), codziennie 8:00-20:00, 
tel. 602 858 898, 81 881 58 15

Prom „Serokomla” – przeprawa z Bo-
chotnicy do Nasiłowa, od maja końca 
października, codziennie 8:00-20:00, tel. 
663 600 016

Inne atrakcje na Wiśle: 

Port jachtowy w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą z polem namiotowym i sanita-
riatami, tel. 881 341 012

Marina Puławy – przystań jachtowa, 
wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz 
pole campingowe i camperowe, ul.Porto-
wa 3, Puławy, biuro@marina-pulawy.pl, 
tel. 797 399 260



Nasze 
wąwozy
Ich sieć na terenie Krainy Lessowych Wąwozów 

należy do najgęstszych w Europie – przekracza 
długość 10 km na 1 km kw. Znajdują się tu dwa 
rodzaje lessowych wąwozów: te, które utworzyła 
natura oraz stworzone przez człowieka, czyli głę-
bocznice.

Wąwozami znajdującymi się w okolicach Kazi-
mierza Dolnego można obejść niemal całe miasto 
dookoła. To chyba jedyna miejscowość w Polsce, 
w której rynek sąsiaduje z cichym, niemal pustym 
wąwozem.

Najpiękniejsze wąwozy:
Wąwóz Lipcyk w Nowym Gaju (gm. Wojcie-

chów - wąwóz o długości 800 m - uchodzi do doliny 
Bystrej. Początek wąwozu znajduje się na wysokości 
205 m n.p.m., zaś jego ujście na 75 m n.p.m. Średni 
spadek dna wąwozu wynosi 4% i jest wyrównany, 
gdyż przebiega na nim do niedawna użytkowana 
droga. 

Zbocza wąwozu porasta las grądowy z przewagą 
takich drzew jak: grab i lipa (prawdopodobnie stąd 
nazwa „Lipcyk”), zaś w podszyciu przeważa leszczyna.

Wąwóz „Głowackiego” w Nałęczowie - ten niewielki 
system wąwozowy rozcina suchą dolinkę na prawym zbo-
czu doliny Bystrej poniżej Parku Zdrojowego. Na system 
wąwozowy składa się wąwóz główny, liczący ok. 550 m 
długości oraz kilka ramion bocznych o długości 100-150 
m. Wąwóz główny rozcina dno dolinki, zaś ramiona rozci-
nają jej zbocza. Większość form ma przekrój V-kształtny. 
Wąwóz wcina się w pokrywę lessową, która w tej okolicy 
ma grubość do kilkunastu metrów.

Nad ostatnim, lewostronnym ramieniem, przy ul. Klono-
wej, zbudowano na drzewach kilka domków mieszkalnych. 

Wąwóz Lipinki w Mareczkach (gmina Wąwolnica)  
- rozcina lewe zbocze doliny Sanicy, lewobrzeżnego do-
pływu Bystrej, po północnej stronie cmentarza w Wąwol-
nicy. Jest to wąwóz o genezie drogowej, powstały na daw-
nej drodze Kazimierz-Lublin, będącej odcinkiem ważnego 
kiedyś międzynarodowego szlaku handlowego. Prowadził 
on z Wielkopolski na Ruś i był uczęszczany od wczesnego 
średniowiecza. Dno wąwozu jest obecnie zabezpieczone na 
szerokości 3-4,5 m nawierzchnią z kostki brukowej z bocz-
nymi rynienkami odpływowymi. Cały wąwóz liczy ponad  
1 km długości. 



Wąwóz Glinianki w Bartłomiejowicach 
(gmina Wąwolnica) - rozcina lewe, lessowe 
zbocze doliny Bystrej na długości ok. 500 m. 
Biegnie nim droga ze wsi do pól na wierzcho-
winie, intensywnie użytkowana co najmniej 
od kilkuset lat. Droga w wąwozie skupia ruch 
z wielu gospodarstw, który powyżej wąwozu 
rozdziela się w kilku kierunkach. Pozostało-
ścią jednego z rozjazdów jest płytka niecka, 
zaś w najintensywniej obecnie użytkowa-
nym możemy obserwować tworzenie się 
głębocznicy, wciętej na 1-2 m. Wąwozem 
przebiega niebieski szlak turystyczny, zaś 
nawierzchnię drogi zabezpieczają ażurowe 
płyty betonowe.

Wiele, nie mniej ciekawych wąwozów znajduje 
się po prawej stronie drogi między bochotnicą 
a Włostowicami. między Kazimierzem 
a Parchatką są też najlepsze widoki na 
małopolski Przełom Wisły, która tu właśnie 
skręca pod kątem prostym oraz na odsłonięte 
w zboczach skały z okresu górnej kredy. 
W wielu kazimierskich wąwozach o wysokich 
nawet do kilkudziesięciu metrów ścianach, 
wyznaczono szlaki turystyczne i ścieżki 
dydaktyczne. Polecamy Kamienny Dół, 
Chałajowy Dół, Wąwóz małachowskiego, 
Kwaskową górę, Wąwóz Czerniawy i wiele 
innych.



Ciekawe wąwozy lessowe odkryjemy także w gminie Końskowola. 
Najpiękniejsze z nich występują w okolicach Skowieszyna, Pożoga, Lasu 
Stockiego i Stoku. Wąwozy porasta las liściasty, zwany grądem, rosną tu 
przede wszystkim graby, dęby i lipy. Zbocza niektórych wąwozów zo-
stały zabezpieczone przed erozją, ułatwia to piesze wędrówki, czy ro-
werowe wycieczki. Duże zagęszczenie wąwozów lessowych występuje 
również na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Jednym z najpiękniejszych wąwozów w Krainie Lessowych Wąwo-
zów jest Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym o długości ponad 
600 m. Jest to typowa głębocznica, której dół był wykorzystywany 
jako droga do sąsiadujących z nią pól. Wąwóz nie ma odnóg. Obecnie 
jest to pomnik przyrody. 

Norowy Dół – to kolejny znany kazimierski wąwóz. Prowadzi  
z ul. Puławskiej na Góry – obok wieży telewizyjnej. Kilkadziesiąt lat 
temu próbowano zrobić w wąwozie drogę, która znacznie skróciłaby 
przejazd znad Wisły do Gór. Natura jednak wygrała. W czerwcu 1980 
r.  ogromna ulewa nawiedziła miasteczko. Woda z Gór całkowicie 
zniszczyła drogę. Pozostały po niej do dziś fragmenty betonowych 
konstrukcji. Jego nazwa pochodzi od nazwiska dawnych właścicieli 
terenu – rodziny Norów (Nurów). Wąwóz ma długość 800 m.

 Plebanka – to ponadkilometrowy wąwóz tuż przy klaszto-
rze franciszkanów, to raptem kilkaset metrów od kazimierskiego 
rynku. Warto zwrócić uwagę na stojący tutaj tzw. krzyż epide-
miczny, który został ustawiony podczas jednej z epidemii w Ka-
zimierzu. Ustawiono go jako znak informacyjny, że przybywa-
jący do miasteczka wchodzi na teren, gdzie panuje epidemia. 
Wąwóz jest łatwy do przejścia. W zimie odbywają się na nim 
kuligi z pochodniami. Wąwóz jest mniej uczęszczany od np. 
Korzeniowego Dołu, ale równie atrakcyjny. 

Granicznik – znajduje się w okolicach kazimierskiego  
kamieniołomu. Niedaleko niego można podziwiać Albrech-
tówkę - wzgórze, z którego szczytu można obejrzeć piękną 
panoramę całej okolicy.

Wąwóz Małachowskiego (o długości 400 m) – prowa-
dzi m. in. do Kuncewiczówki z 1938 r. (dziś muzeum lite-
rackie), a dalej do płyty upamiętniającej śmierć w 1831 r. 
Juliusza hrabiego Małachowskiego. W tym właśnie wą-
wozie hrabia stoczył ze swoim oddziałem zaciekły bój 
z wojskami rosyjskimi. Kiedy skończyła się amunicja, 
29-letni wówczas hrabia chwycił za kosę i poprowadził 
swój batalion do boju. Zginął na skraju wąwozu.  

Czerniawy (długość ok. 900 m) – w dnie wąwozu 
przebiega ulica o tej samej nazwie, a  na trasie znajduje 
się cmentarz żydowski z  pomnikiem wzorowanym na 
jerozolimskiej Ścianie Płaczu. Do budowy pomnika 
użyto m.in. kilkaset zniszczonych macew. Kazimier-
ska ściana płaczu jest pęknięta pośrodku. Symboli-
zuje to los polskich i kazimierskich Żydów. Zgodnie 
z obowiązującym na cmentarzach żydowskich po-
działem na części męskie i kobiece, po lewej stronie 
pęknięcia umieszczono nagrobki kobiet, zaś po pra-
wej nagrobki mężczyzn. 





Nasze zwierzyńce  
i parki tematyczne

Kraina Lessowych Wąwozów jest ideal-
nym miejscem do wypoczynku połączone-
go ze zwiedzaniem naszych zwierzyńców, 
parków i ogrodów tematycznych. Gwaran-
tujemy nie tylko dobrą zabawę, ale również 
edukację. 

Dzieci z całą pewnością będą zachwy-
cone zwierzętami, które na co dzień mogą 
oglądać tylko na ekranie, monitorze lub 
w książkach. Nasze zwierzyńce zapewniają 
nie tylko dobre warunki dla swoich pod-
opiecznych. Świetnie wyszkolony personel 
chętnie opowie o pracy ze zwierzętami, 
ich upodobaniach, a czasami można także 
uczestniczyć w ich karmieniu.

Nałęczowski zwierzyniec Mini zoo 
– W zoo obejrzeć można: króliki, świnki 
morskie, nieco dziką tchórzofretkę, nor-
kę i egzotycznego lisa polarnego. Z bliska 
przyjrzeć się można jenotowi – przybyszo-
wi z Rosji, który coraz bardziej zadomawia 
się nad Wisłą. Są także również krowy, kozy 
oraz owce. Można także pojeździć na tak 
zwanym „kucu felińskim”. Świetnie nadaje 
się do jazdy wierzchem, przejażdżka więc 
będzie prawdziwą przyjemnością. 

 Nałęczów, ul. Kamieniak 23b (dojazd od 
ul. Kombatantów), minizoo@naleczow.com.pl, 
tel. 665 363 262

 
zoo w Wojciechowie – Na zwiedzają-

cych czeka kilkadziesiąt gatunków zwierząt, 
m.in. lwy, pumy, wielbłądy, małpy, antylopy 
i kangury. Znajduje się tu także najmniejszy  
jeleń na świecie (mundżak indyjski), atrakcją 
jest możliwość uczestnictwa w karmieniu 
niektórych zwierząt. Chętni mogą skorzy-
stać z przejażdżki bryczką i wozem po ma-
lowniczych okolicach. Miłośnicy psów mają 
także możliwość spotkania z psim psycho-
logiem.  

Romanówka koło Wojciechowa, zoowoj-
ciechow@gmail.com, tel. 669 190 202

Warto znaleźć też chwilę czasu, żeby 
zajrzeć do naszych ogrodów i par-
ków tematycznych, w których nie 
tylko dzieci przeżyją niezapomniane 
chwile w baśniowej scenerii; mamy też 
propozycję dla dorosłych, jak chociażby 
poznawanie tajników wikliniarstwa. Jedno 
jest pewno: i jedni i drudzy będą się tu 
doskonale bawić.



 
Magiczne ogrody w Trzciankach - to 

kilkanaście krain tematycznych, do których 
dochodzi się wśród szumiących wodospa-
dów i strumieni. Dzieci mogą się bawić 
w Wodnym Świecie, odwiedzić gród Kra-
snoludów, skorzystać z innych atrakcji, jak 
np. gigantyczne marchewkowe pole, a do-
rośli poczują się w tym miejscu jak dzieci. 
Jest to idealne miejsce na rodzinny wypad. 
Trzcianki 92 (gm. Janowiec), www. magicz-
neogrody.com, kontakt@magiczneogrody.
com, tel. 503 983 135, 502 223 349

 
Park Labiryntów i Park Miniatur Archi-

tektury Drewnianej w Rąblowie – jest to 
miejsce, gdzie w sercu Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego możemy zobaczyć w mi-
niaturze najpiękniejsze miejsca w naszym 
regionie. W skali 1:25 odtworzono zna-
ne budowle Kazimierza Dolnego, wiejskie 
chaty, młyny, czy też wspaniałe wille Na-
łęczowa. Z Parkiem Miniatur sąsiaduje Park 
Labiryntów. Tutaj z kolei gwarantujemy za-
bawę nie tylko dla najmłodszych. Poszuki-
wanie ukrytego skarbu to również frajda dla 
dorosłych –  Rąblów 46 (gm. Wąwolnica),  
park-labiryntow@sobczuk.pl, park-miniatur 
@sobczuk.pl, tel. 605 951 355

Park Edukacyjno-Rekreacyjny owado-
landia w Wojciechowie – o tym, że dużych 
owadów nie trzeba się bać, możemy się prze-
konać w tym parku edukacyjnym. Dla gości 
przygotowano repliki owadów wielkości 
człowieka. Są wiernie odtworzone, ze szcze-
gólną dbałością o szczegóły anatomiczne. 
Zwiedzający mogą dowiedzieć się, dlaczego 
owady są pożyteczne, jak z nimi postępować 

i czy na pewno powinno się je tępić. 
W parku znajdują się również ścieżki tema-
tyczne z ciekawymi roślinami.   
Wojciechów, Kol. Piąta 127, owadolandia@
owadolandia.pl,  tel. 697 198 281

Salicarium w Strzelcach – na terenie 
Krainy Lessowych Wąwozów można po-
znać m.in. tajniki wikliniarstwa. W salica-
rium (ogrodzie wierzbowym) znajdują się 
74 rodzaje wierzb wikliniarskich. Dowiemy 
się tu wszystkiego nie tylko o samej wierz-
bie,  ale również o tym, jak można ją wyko-
rzystać w codziennym życiu.  
Strzelce 92 (gm. Nałęczów), kontakt@ 
fundacjawarsztat.pl, tel. 501 095 847

Rustykalny ogród w Drzewcach  
– ogród, który przeniesie nas w czasy bab-
cinych rabatek, klombów i kwiatowych łąk. 
Warto na chwilę także przysiąść na magicz-
nej ławeczce przy starym, wiejskim płocie 
i rozkoszować się zapachem natury. Ru-
stykalny ogród to magiczne miejsce, gdzie 
możemy w pełni się zrelaksować i nabrać 
sił do pracy. Na miejscu warto skorzystać 
z okazji i spróbować (oraz kupić) lokalnych 
produktów, jak np. dżemu z cukinii.
Drzewce 66 (gm. Nałęczów),  
www.aktywnawiesdrzewce.pl, 
691 185 810



Miejskie ogrody
Park zdrojowy w Nałęczowie – centralny punkt 

uzdrowiska od lat przyciąga tu tysiące turystów, nie tylko 
kuracjuszy.  Założycielem parku był Stanisław Małachow-
ski. Przez jego teren przepływa Bochotniczanka (dopływ 
Bystrej), tworząc na środku staw. Warto zwrócić uwagę 
na wspaniały drzewostan tego miejsca. Na 20 hektarach 
– oprócz kasztanowców, lip i dębów – można zobaczyć  
także rzadziej występujące drzewa jak tulipanowce ame-
rykańskie, katalpy i skrzydłoorzechy chińskie. Warto zaj-
rzeć też do palmiarni, spróbować słynnych wód mine-
ralnych oraz zajrzeć do źródełka „Miłości”. Wodę z tego 
źródełka pili niemieccy żołnierze m.in. w bitwie pod To-
brukiem. Butelkowana w Nałęczowie była wysyłana na 
front pod nazwą „Kurquelle Naleczow”.

Znajduje się tutaj także pamiątkowy kamień poświę-
cony Janowi Pawłowi II, informując o jego kontaktach 
z Nałęczowem. Dużą atrakcją parku są także oswojo-
ne łabędzie i wiewiórki. Warto zobaczyć również Aleję 
Gwiazd Kolarstwa Polskiego, czyli tabliczki z podpisa-
mi słynnych kolarzy umieszczone obok Pomnika Ro-
weru. Park, mimo że jest położony w samym centrum 
miasta jest oazą ciszy i spokoju. 



Park Czartoryskich w Puławach 
– jego początki sięgają drugiej poło-
wy XVII w. i związane są z dziejami 
magnackich rodów: Lubomirskich, 
Sieniawskich i Czartoryskich.  Przy-
legający do skarpy wiślanej kryje 
w sobie wiele ciekawych i zabytko-
wych obiektów, w tym m.in. świą-
tynię Sybilli – pierwsze Muzeum 
Narodowe w Polsce założone przez 
księżną Izabelę Czartoryską. Świą-
tynia Sybilli powstała na wzór świą-
tyni Westy w Tivoli pod Rzymem.

Sam park przypomina krajobra-
zowo podobne obiekty, które są 
w Anglii. Wśród licznych klombów, 
drzew i krzewów umieszczono 
rzeźby i wyryte na kamieniach i ta-
blicach sentencje.

Wichura, która przeszła nad ogro-
dem 4 sierpnia 2001 r. spowodo-
wała znaczne zniszczenia w drze-
wostanie. Na około 3,5 tys. drzew 
wyłamaniu lub powaleniu uległo ok. 
10 proc., a dalsze 20 proc. znaczne-
mu zniszczeniu. 

Puławy są wyjątkowym miastem 
nie tylko z powodu bogatej historii, 
położenia i nowoczesności. Jedną 
trzecią powierzchni zajmują tu te-
reny leśne. To prawdziwe „zielone 
płuca” dla mieszkańców.



Żeby zobaczyć, jak wygląda uprawa winorośli i jak 
funkcjonują winnice, nie trzeba jechać za granicę. Kraina 
Lessowych Wąwozów – dzięki dużemu nasłonecznieniu  
i ukształtowaniu tutejszego terenu – może pochwalić 
się licznymi lokalnymi winnicami. Uprawie winorośli 
sprzyjają także tutejsze gleby. Nic dziwnego, że już 
w średniowieczu uprawiano u nas winorośl. Część winnic 
powstała na ziemiach, gdzie wcześniej przez wiele lat 
uprawiano np. zboże. 

W 2008 r. powstało Stowarzyszenie Winiarzy Małopol-
skiego Przełomu Wisły. Jest to czwarte tego typu stowa-
rzyszenie w Polsce. Skupia ono 40 plantatorów. Siedziba 
stowarzyszenia mieści się na Zamku w Janowcu. Tutaj też 
– co roku – odbywa się Święto Wina. Połączone jest z de-
gustacją oraz występami artystycznymi w niezwykłym ple-
nerze – na tle ruin janowieckiego zamku. 

Winnice Małopolskiego 
Przełomu Wisły



Mariusz Grabka, właściciel Winnicy Las 
Stocki: 

- Niewielu turystów odwiedzających wo-
jewództwo lubelskie wie, że winnice wpisały 
się w krajobraz Lubelszczyzny  już w 2005 r. 
Mamy ich teraz około czterdziestu. Wiele win-
nic posiada pozwolenie na produkcję i sprze-
daż wina gronowego,  a ich właściciele zapra-
szają na degustacje i zakup wina z własnych 
upraw.

Praca w winnicy to przede wszystkim 
dbanie o glebę i krzewy winne. Dopiero po 
ośmiu latach uprawy winorośla są w pełni 
owocowania.  Winobrania zaczynają  się 
w połowie września i kończą w listopadzie, 
gdyż odmiany wchodzą w czas dojrzałości 
w różnych terminach. Najwcześniej zaczyna 
dojrzewać odmiana Solaris, a najpóźniej Sey-
val Blanc. Najlepszy czas na zwiedzanie winni-
cy to okres od czerwca do sierpnia. Serdecznie 
zapraszamy!

Szczególnie polecamy: 
Winnica Las Stocki – powstała 

w 2008 r. na lessowych glebach Wyżyny 
Lubelskiej, w malowniczej wsi Las Stoc-
ki. Beata i Mariusz Grabka prowadzą  na 
jednohektarowej działce uprawę dzie-
więciu odmian winorośli: niemieckich, 

węgierskich i francuskich. Produkują  wina 
gronowe białe i czerwone - wytrawne. Go-
spodarze chętnie opowiadają o uprawie wi-
norośli, jej prowadzeniu, cięciu i ochronie. 
Przedstawiają produkcję wina, pokazują jak 
wybierać wina i opowiadają dlaczego wino 
jest wyjątkowym napojem.

Las Stocki 80 (gm. Kazimierz Dolny), 
www.lasstocki.pl, winnica@lasstocki.pl,   
tel. 602 155 196 

Winnica Solaris od maja do listopada 
mile są widziane grupy zorganizowane: od 
sześciu do osiemnastu osób. Z kieliszkiem 
wina w ręku można spacerować po winni-
cy, a właściciele chętnie opowiedzą o pra-
cy związanej z produkcją wina. Wskazana 
degustacja kilku rodzajów wina.

Opole Lubelskie, ul. Zagrody 86,  
www.winnicasolaris.pl, m.micki@wp.pl,  
tel. 605 831 255



Atrakcje przyrodnicze 
i geoturystyczne

Kraina Lessowych Wąwozów – oprócz 
niewątpliwych walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych – charakteryzuje się dodatko-
wo tym, że ma swój niepowtarzalny charak-
ter. Nie trzeba daleko jechać, żeby znaleźć 
tu takie miejsca, które czasami przypomi-
nają Bieszczady, czasami nawiązują do kli-
matów śródziemnomorskich, a i nie brakuje 
miejsc kojarzących się z Prowansją. 

Na wielu obszarach znajdują się tereny 
chronione. Największym z nich jest:

Kazimierski Park Krajobrazowy – utwo-
rzony w 1979 r. o powierzchni prawie 15 
tys. ha jest najstarszym parkiem krajobra-
zowym na Lubelszczyźnie. 20 procent jego 
powierzchni to tzw. otulina leśna. Już w XIX 
w. tym terenem interesował się Stanisław 
Staszic, wybitny polski geolog.  Na obecny 

krajobraz parku miały wpływ m.in. zlodo-
wacenia,  a przede wszystkim przyniesione 
przez wiatr wielkie ilości pyłu lessowego, 
który miejscami tworzy ponad 30-me-
trowej grubości czapę. Park to także licz-
ne wąwozy o najgęstszej sieci w Europie: 
10 km na 1 km kw. Dolina Wisły to jeden 
z najważniejszych korytarzy ekologicznych, 
umożliwiających gniazdowanie i przeloty 
ptaków. Kazimierski Park Krajobrazowy jest 
rejonem występowania wielu źródeł wód 
powierzchniowych. Najpiękniejsze z nich 
znajdują się w dnach wąwozów w rejonie 
wsi Rogów.

Ze względu na duże urozmaicenie te-
renu, w Kazimierskim Parku Krajobrazo-
wym występuje zróżnicowana roślinność. 
Najcenniejsze florystycznie są niewielkie 
fragmenty muraw stepowych, które zacho-
wały się na skarpie w Dobrem, w rejonie 



Mięćmierza, na wzgórzu Albrechtówka, na 
Górze Trzech Krzyży i na skarpie w rejonie 
Janowca. Gdzieniegdzie można tam jeszcze 
spotkać tak rzadkie i ciekawe rośliny jak: 
wisienka stepowa, zawilec wielkokwiatowy, 
miłek wiosenny, oman wąskolistny, ostnica 
włosowata.

W świecie zwierząt na szczególną uwagę 
zasługują owady stepowe występujące na 
Skarpie Dobrskiej oraz ptaki doliny Wisły. 
W dolinie Plewki można spotkać z kolei 
rzadkiego w naszym kraju żółwia błotnego. 

W celu ochrony szczególnych walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych, geolo-
gicznych i florystycznych w Kazimierskim 
Parku Krajobrazowym powstały 3 rezer-
waty: „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, 
„Łęg na Kępie”.

„Krowia Wyspa”  leży w granicach Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły. Sama wy-
spa ma prawie 30 ha. Obszar rezerwatu 
wynosi 62,3 ha. Na wyspie gnieżdżą ta-
kie różnorodne gatunki ptaków, jak m.in.  
krzyżówka, cyranka, cyraneczka, ostrygo-
jad, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, 
rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, 
skowronek  czy nurogęś. Na szczególną 
uwagę zasługuje ostrygojad, który rzad-
ko gnieździ się na wyspach śródlądowych 
– jego stałe lęgowisko w Polsce to wy-
brzeże Bałtyku. „Krowia Wyspa” jest jed-
ną z nielicznych wysp na obszarze Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły zasiedloną 
przez ten gatunek. Nazwa pochodzi stąd, 
że kiedyś na wyspie wypasano bydło na 
pastwiskach.



„Skarpa Dobrska” to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Słynie z wąwozów, 
będących jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Mają nawet do 40 me-
trów głębokości. Między wsiami Dobre i Podgórz stykają się trzy różnorodne krajo-
brazy, które stanowią o wyjątkowości tego miejsca: jest to dno Kotliny Chodelskiej, 
krawędź Równiny Bełżyckiej o wysokości względnej 90 m oraz fragment doliny 
Wisły. Ze skarpy roztacza się wspaniały widok na okolice. Czasami można na skar-
pie spotkać paralotniarzy. Pozostaje im tylko pozazdrościć.

„Łęg na Kępie” – to rezerwat przyrody w Puławach, który  powinien być 
w każdym punkcie wycieczki do Krainy Lessowych Wąwozów. Tylko tutaj można 
zobaczyć drzewa, które trudno znaleźć w Polsce. Oprócz lasów łęgowych (wy-
stępują na obszarach powodziowych) w rezerwacie możemy podziwiać takie 
gatunki drzew jak: dąb błotny, topola włoska i kanadyjska lub sosna wejmutka. 
Możemy przez to poczuć się w tym miejscu jak w odległych zakątkach świata. 

Chodelski obszar Chronionego Krajobrazu  - to raj dla prawdziwych przy-
rodników. Położony jest pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem 
Krajobrazowym. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim 
zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, 
gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe i uprawne położone 
nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych. 
Niewątpliwym atutem tego obszaru – o czym warto się przekonać – jest 
przede wszystkim jego dziewiczy charakter. 

Łąki, stawy rybne, lasy, a do tego malowniczo płynąca rzeka Chodelka 
(w niej wspaniałe pstrągi!) – to wszystko sprawia, że znajdziemy tu idealne 
miejsce do wypoczynku.

Malownicze okolice Kotliny Chodelskiej można podziwiać podczas po-
dróży Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową. Podróż po wąskich torach 
rozpoczynamy na stacji w Karczmiskach. Kolejka kursuje w sezonie tu-
rystycznym od maja do końca września - w każdą niedzielę na trasie 
Karczmiska-Opole Lubelskie-Karczmiska, a następnie do Polanówki, 
gdzie zatrzymuje się na półtoragodzinny postój, idealny na ognisko lub 
piknik na polanie przy lesie.  



Wrzelowiecki Park Krajobrazowy –  ten zakątek 
Krainy Lessowych Wąwozów zauroczy każdego. Na 50 
km kw., bo tyle wynosi jego powierzchnia, natrafimy na 
niezwykle zróżnicowany krajobraz. Można tu podziwiać  
nie tylko strome krawędzie doliny Wisły, ale także licz-
ne lessowe wąwozy oraz piaszczyste wydmy i spo-
kojne równiny. Różnorodność krajobrazu powoduje, 
że ten rejon jest szczególnie bogaty w świecie roślin 
i zwierząt. Na nasłonecznionych stokach nie brakuje 
ciepłolubnych roślin, które zazwyczaj występują jedy-
nie na stepach. Park jest znany z dawnego kamienio-
łomu, który leży na południe od wsi Piotrawin.  Co 
roku, w jego okolicach organizowane są obozy orni-
tologiczne. 

Rezerwat Czapliniec koło Gołębia - usta-
nowiono w celu ochrony kolonii lęgowej czapli 
siwej. Wśród roślinności dominują porosty. 
Z kręgowców liczne są gryzonie. Co ciekawe, 
na tym terenie występuje niewiele mrówek. 

obszar Chronionego Krajobrazu Prado-
liny Wieprza jest największym chronionym 
obszarem województwa lubelskiego. Zajmuje 
powierzchnię ponad 33 tys. ha. Część tego 
obszaru leży w północnej części Krainy Les-
sowych Wąwozów i objęta jest programem 
Natura 2000. Znajdują się na nim rzadkie 
i chronione gatunki roślin i zwierząt. Wiosną 
woda zalewa niemal całą dolinę, tworząc 
idealne warunki dla migrujących przez ten 
„korytarz” ptaków.

Sam Wieprz stanowi nie lada gratkę dla 
kajakarzy, którzy mogą podziwiać liczne 
starorzecza oraz zachwycać się meandru-
jącą rzeką.

obozy ornitologiczne 
organizowane są niedaleko 
miejscowości Kaliszany 
Kolonia, na wyspie w dolinie 
Wisły. 
W trakcie jesiennej wędrówki 
na zimowiska ptaki są chwytane 
i obrączkowane. Prowadzone 
są tu też obserwacje ptaków 
wędrujących doliną Wisły. 
„Wyspy Kaliszańskie” to miejsce  
występowania m.in. cennych 
gatunków ptaków wodno-
błotnych. 



Dąb Władek z zagrzęby – To najcie-
kawsza atrakcja przyrodnicza gminy 
Karczmiska. Kilka lat temu obawiano się, 
że dąb pamiętający czasy Władysława 
Łokietka trzeba będzie wyciąć. Wszyst-
ko przez wichurę z 15 na 16 sierpnia 
2010 r., kiedy to olbrzymi konar ode-
rwał się od całości drzewa. na szczęście 
„Władek” przetrwał i ma się dobrze do 
dziś. Jest to najstarszy dąb w regionie 
i najcenniejszy pomnik przyrody w po-
wiecie opolskim. 

rośnie na prywatnej posesji w Karcz-
miskach przy ul. nadrzecznej. Liczy 
około 700 lat. znajduje się na liście 26 
najciekawszych pomnikowych dębów 
w Polsce.

ma 32 m wysokości w koronie, w ob-
wodzie 8,25 m, a ze względu na specy-
ficzną budowę do jego wnętrza może 
wejść kilka osób.

Rezerwat Piskory – to miejsce jest do-
skonale znane wszystkim ornitologom. 
Jest to najcenniejsza ostoja ptactwa wod-
no-błotnego na Lubelszczyźnie. Miłośni-
cy ptaków mogą całymi dniami obserwo-
wać gatunki, których na próżno szukać 
w innych zakątkach kraju. Stanowiska do 
obserwacji są dobrze oznakowane i trze-
ba jedynie uzbroić się w lornetkę, aparat 
fotograficzny oraz cierpliwość. Na Pisko-
rach można spotkać m.in. bąka, bielika, 
orlika krzykliwego, myszołowa, rybitwę 
rzeczną, ale także bobry, sarny, jelenie, 
łosie, dziki oraz wiele innych zwierząt, dla 
których jezioro jest naturalnym wodopo-
jem. 

Oprócz ptactwa (występuje tu aż 129 
gatunków) Piskory słyną z bogatej roślin-
ności takiej jak bagno zwyczajne, konwa-
lia majowa, pajęcznica gałęzista czy pły-
wacz zwyczajny. 

To idealne miejsce dla osób poszukujących 
ciszy i spokoju. Samo jezioro jest sztucznym 
zbiornikiem, który powstał w miejscu daw-
nego zalewiska, jakie tworzyły wody spły-
wające do Wieprza z okolicznych terenów. 



Wśród licznych atrakcji geoturystyczych w Krainie 
Lessowych Wąwozów należy również zwrócić uwa-
gę na kamieniołomy tak chętnie odwiedzane przez 
turystów. 

 
Kamieniołom w Kazimierzu Dolnym – znajdu-

je się w pobliżu przeprawy promowej do Janowca. 
Kamieniołom powstał w obrębie wysokiej prawo-
brzeżnej skarpy pradoliny Wisły. Jego położenie 
zbieżne jest z pierwotną granicą miasta, zaakcen-
towaną w nazwie pobliskiego wąwozu Granicznik.

Już w XIV w. wydobywano tu wapień. Eksplo-
atacja zasobów kamieniołomu trwała kilkaset 
lat i zakończyła się dopiero w latach 80. ub. w., 
a z uzyskanego surowca powstały nie tylko liczne 
budowle Kazimierza Dolnego, ale również obiekty 
w innych miejscowościach, jak np. elementy archi-
tektoniczne twierdzy w Dęblinie czy warszawskie 
Wybrzeże Kościuszkowskie, budowane w po-
czątkach XX w.

Kamieniołom w Nasiłowie (gm. Janowiec) – 
znajduje się po drugiej stronie Wisły. Jego skały 
kryją liczne skamieniałości, np. małże, belemni-
ty, ramienionogi, amonity, łodziki czy gąbki. Do 
rzadkich znalezisk należą zęby dużych drapież-
nych gadów - mozazaurów. Jedną z typowych 
dla tej okolicy skamieniałości jest małż Phola-
domya kasimiri. Czasem można natrafić na ko-
lekcjonerskie rarytasy, np. zęby rekina. Wielu 
naukowców twierdzi, że granica kredy i trze-
ciorzędu biegnie nad charakterystycznymi 
dla tego miejsca opokami. Dlatego też Nasi-
łów jest chętnie odwiedzany nie tylko przez 
turystów, ale także przez licznych geologów 
z całego świata. Kamieniołom jest też wspa-
niałym obiektem do fotografowania. 

 Kamieniołom w Kaliszanach (gm. Józefów 
nad Wisłą) - duży kamieniołom wapieni i opok 
kredowych. Odsłonięcie geologiczne coraz 
młodszych skał, kończących erę mezozoicz-
ną uznawane są za jedną z najpiękniejszych 
w Europie. W kamieniołomie można poszuki-
wać szczątków dinozaurów, bo skamielin jest 
tu mnóstwo; niektóre to odbicia prehisto-
rycznych roślin, gąbek i muszli nawet sprzed 
65 mln lat.  Nad kamieniołomami znajduje się 
wspaniały punkt widokowy na Wisłę, Józe-
fów, Góry Świętokrzyskie i Solec nad Wisłą. 
Należy zachować ostrożność w czasie spa-
ceru ścieżką na krawędzi bardzo urwistych 
stoków.



Zima w Krainie  
Lessowych Wąwozów 

Atutem Krainy Lessowych Wąwozów jest 
niewątpliwie jej całoroczność. W zimie na-
sze stoki narciarskie są oblegane przez nar-
ciarzy. Do późna w nocy można szusować 
na oświetlonych, doskonale przygotowa-
nych trasach. Wiele gospodarstw agrotu-
rystycznych oferuje w tym okresie kuligi po 
najpiękniejszych zakątkach naszego regio-
nu. Gwarantujemy, że nocny kulig wąwo-
zem, z zapalonymi pochodniami dostarczy 
każdemu niezapomnianych wrażeń. 

Miłośnicy narciarstwa biegowego również 

znajdą coś dla siebie: przy ośrodkach nar-
ciarskich można wypożyczyć również nar-
ty biegowe. Podobna wypożyczalnia dzia-
ła w Puławskim Towarzystwie Krzewienia 
Kultury Fizycznej, ul. Wróblewskiego 15, 
tel. 81 888 28 10, 605 430 839, czynna 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14-17.

Liczne pagórkowate tereny, łagodne pod-
jazdy oraz wspaniałe widoki zachęcają do 
długich, narciarskich wędrówek, podczas 
których z powodzeniem można korzystać 
z tras nordic walking. 



Marcin Świderski, właściciel Stoku Kazi-
mierz: - W Rąblowie, Parchatce, Celejowie, 
no i oczywiście w samym Kazimierzu, na 
przestrzeni ostatnich lat powstały i rozwi-
nęły swoją działalność ośrodki narciarskie, 
które zrobiły bardzo wiele, aby zapewnić 
profesjonalny poziom proponowanych 
usług. Dziś do dyspozycji narciarzy są 
nowoczesne wyciągi, starannie przygoto-
wywane, oświetlone stoki z możliwością 
naśnieżania, wypożyczalnie sprzętu, usługi 
wykwalifikowanych instruktorów, zaplecza 
gastronomiczne, parkingi.

Choć nasze stoki swoją wielkością nie 
mogą konkurować ze słynnymi górski-
mi stacjami narciarskimi Polski, Słowacji, 
o alpejskich kurortach nie wspominając, to 
posiadają wielką zaletę: można dojechać 
do nich np. z Lublina, Radomia i Warszawy 
maksimum w dwie godziny. Czyli doskona-
le nadają się do jedno-lub dwudniowego 
wypadu treningowego przed dłuższymi 
wyprawami do górskich ośrodków – bez 

konieczności wystawania w długich kolej-
kach do wyciągu. Przyjazne dla począt-
kujących trasy dają doskonałą możliwość 
zdobycia pierwszych narciarskich szlifów, 
a przesadą nie będzie stwierdzenie, że 
i zaawansowani miłośnicy „białego szaleń-
stwa” znajdą tu miejsca, gdzie będą mieli 
okazję „wypuścić narty”.

Narciarska wyprawa w okolice Kazimie-
rza pozwoli to słynne z turystyki letniej 
miejsce poznać lub wręcz nawet odkryć 



w innej, niemniej niż latem, fascynującej 
szacie. Gdy już narciarskie buty zamieni 
się na wygodne botki, można zapuścić się 
w lessowe wąwozy Płaskowyżu Nałęczow-
skiego, które zima potrafi zamienić nieraz 
w miejsca niemal baśniowe, pospacerować 
brzegiem Wisły, której rzadko już spotyka-
ny widok w lodowych okowach, przypo-
mina odległe już czasy, gdy zamarznięta 
rzeka łączyła Kazimierz z Janowcem czy 
Wojszynem ścieżkami wytyczanymi wikli-
nowymi witkami. 

Niezapomniane też mogą być sylwestro-
we zabawy na narciarskich stokach z po-
kazem sztucznych ogni, wystawionymi na 
śnieg stołami z wielkimi butlami szampa-
na, tańcami w narciarskich butach przy 
ognisku i widokiem szusujących na stoku 
narciarzy w strojach księżniczki, rycerza 
i ... płetwonurka!

Stok narciarski w Rąblowie: to najstar-
szy i największy ośrodek w okolicy. Przy 
każdej z tras znajduje się wyciąg talerzy-
kowy wyposażony w bramki na karty ma-
gnetyczne. Trasy są stale ratrakowane, 
a w razie potrzeby naśnieżane. Wszyst-
kie są oświetlone. Na miejscu znajduje się 

wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz 
serwis narciarski. Przy stoku funkcjonuje 
duży parking (na ok. 300 samochodów) 
oraz pokoje gościnne. Jest również kil-
ka lokali gastronomicznych i miejsce na 
ogniska. Dla dzieci specjalna karuzela 
śnieżna. Można zakupić karnety punkto-
we lub czasowe. Obowiązują rabaty ce-
nowe dla grup zorganizowanych powyżej 
10 osób. Przy ośrodku działa Race Ski 
- Profesjonalna Szkoła Narciarstwa (tel. 
607 668 684 / 691 269 528 / 607 096 
929). Latem w ofercie baseny, wypoży-
czalnia sprzętu plażowego, siatkówka pla-
żowa, plac zabaw dla dzieci, mountainbo-
ard, grill, bar, ognisko.

Trasy zjazdowe: 420 m, 300 m, 180 m, 
160 m oraz ośla łączka o długości 120 m 
i snowpark o długości 160 m.

Ośrodek czynny jest w sezonie zimowym 
w godzinach: 9-22. Dojazd: w Celejowie ja-
dąc od Puław i Kazimierza Dolnego skręcić 
z drogi nr 830 Kazimierz Dolny - Wąwolni-
ca w prawo, następnie po kilkuset metrach 
za mostkiem w lewo. 

Rąblów 27, 24-160 Wąwolnica, tel. 81 
882 55 00/ 502 168 054; biuro@nart-
sport.pl; www.nartsport.pl



Stacja narciarska Kazimierz: Otwo-
rzona na początku 2011 r., oddalona 
jest zaledwie o 1 km od kazimierskie-
go rynku. Świetnie przygotowane tra-
sy zjazdowe, zarówno dla początkują-
cych, jak i zaawansowanych, regularnie 
naśnieżane i codziennie ratrakowane, 
a nocą oświetlone. Restauracja z miej-
scem na ognisko. Dobrze wyposażona 
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
i snowboardowego dla dzieci i doro-
słych. Stacja wyposażona jest w trzy 
wyciągi orczykowe.

 Do stoku dojeżdża z miasteczka SKI-
-BUS.

 Przy ośrodku znajduje się kilkaset 
miejsc parkingowych. Szkolenia w jeź-
dzie na nartach i snowboardzie orga-
nizuje Szkoła Narciarska Kozlo-Ski,  
(tel. 695 185 914, 601 797 570,  
redakcja@kozlowski24.pl).

Trasy zjazdowe: Snow Park, trasa narciar-
ska 590 m, trasa narciarska 470 m, trasa 
narciarska o nachyleniu 17 proc. - 250 m, 
ośla łączka - 110 m 

Ośrodek czynny w sezonie zimowym 
w godzinach: 9-22.

ul. Puławska 168, 24-120 Kazimierz Dol-
ny, tel. 505 222 405; stacjakazimierz@
gmail.com; www.stacjakazimierz.pl

Stok narciarski Parchatka: Stok położo-
ny między Kazimierzem Dolnym a Puława-
mi działa od 2008 r. Każda trasa jest oświe-
tlona, ratrakowana i sztucznie naśnieżana. 
Na stoku znajdują się także dwa szybkie 
i nowoczesne wyciągi talerzykowe o łącz-
nej przepustowości 1400 os./godz. Działa 
tzw. wyrwirączka dla najmłodszych oraz 
specjalnie wydzielony teren do nauki jazdy. 
Przy stoku parking na 200-300 samocho-
dów. Można zakupić tu karnety punktowe 
lub czasowe. Obowiązują atrakcyjne rabaty 
cenowe dla grup zorganizowanych. Zaletą 
ośrodka jest restauracja „Karczma Parchat-
ka” położona tuż przy stoku. Do dyspozycji 
gości także kilkanaście pokoi urządzonych 
w stylu góralskim. W budynku wypożyczal-
ni są pokoje turystyczne, w atrakcyjnych 
cenach. Przy ośrodku działa Szkółka Nar-
ciarska Marcelus-Ski (tel. 501 136 323, 506 
065 340).

Ośrodek czynny w sezonie zimowym 
w godzinach: 9-22.

Trasy zjazdowe: dwie trasy - po 420 m 
i jedna 120 m

Parchatka 187, 24-120 Kazimierz Dol-
ny, tel. 81 888 43 04 lub 609 649 944;  
info@parchatka.pl; www.parchatka.pl

Dojazd: w Parchatce jadąc od strony  
Puław drogą nr 824 należy skręcić w lewo 
w ul. Sybiraków.



Nasza tradycja
Atutem Krainy Lessowych Wąwozów 

jest niewątpliwie udane połączenie nowo-
czesności tego regionu z jednoczesnym 
zachowaniem jego tradycji. Jej mieszkańcy 
są niezwykle do niej przywiązani, dlatego 
tak chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 
kiermaszach, warsztatach czy festiwalach, 
podczas których można zobaczyć jak się 
wyplata z wikliny, na czym polega plecion-
karstwo oraz podejrzeć pracę kowala, któ-
ry posługuje się często narzędziami pamię-
tającymi niejedną wojnę.  

Muzea i izby regionalne na naszym tere-
nie cieszą się dużą popularnością. Dzięki 
nim możemy się przenieść w przeszłość 
nawet o kilkaset lat.   

Kowalstwo w Wojciechowie – zwiedza-
jąc Krainę Lessowych Wąwozów dotrzemy 
– wcześniej czy później – do Wojciecho-
wa, gdzie mieści się Muzeum Kowalstwa 

(Wojciechów 9, www.gokwojciechow.pl,  
gok@agroturystyka.pl, tel. 81 517 72 10, 
517 76 22). Muzeum powstało na strychu 
Wieży Ariańskiej i posiada w swoich zaso-
bach ponad 1000 eksponatów sztuki ko-
walskiej. Sam Wojciechów nazywany jest 
stolicą polskiego kowalstwa, gdzie od prze-
szło ćwierć wieku odbywają się Ogólnopol-
skie Spotkania Kowali. 

Warto również zajrzeć do Kuźni  
Romana Czernieca (Wojciechów 153,  
czerniec@czerniec.pl, www.czerniec.pl,  
tel. 691 053 403). Kuźnia działa od 1920 r. 
Od początku jest rodzinną firmą, a kowal-
skiego fachu uczyło się tu kilka pokoleń. Na 
miejscu znajduje się galeria wyrobów kowala.  

Siedlisko Małgorzaty w Kazimierzu 
Dolnym – jeśli chcecie zaimponować 
znajomym lub rodzinie umiejętnościami 
robienia świec lub palm wielkanocnych 



– odwiedźcie koniecznie to siedlisko 
(Cholewianka 7a, urbanmalgorzata@tlen.pl, 
tel. 510 157 111). Powstało w 2013 r. i od 
razu zdobyło dużą popularność wśród tu-
rystów. Siedlisko ma w swojej ofercie m.in. 
warsztaty tkackie, zajęcia z palmiarstwa 
i tworzenia kwiatów; można też dowie-
dzieć się wiele o pszczelarstwie i próbować 
samodzielnie upiec tradycyjne podpło-
myki. Warto zwrócić też uwagę na stare, 
wiekowe meble, które udało się zachować 
w oryginalnym stanie. Co ciekawe, należały 
wcześniej do rodziny właścicielki Siedliska 
Małgorzaty. 

Siedlisko u Krzysztofa w Drzewcach  
k. Nałęczowa – mile widziani wszyscy tu-
ryści, zarówno piesi jak i „rowerowi” oraz 
kuracjusze pobliskiego uzdrowiska. Gospo-
darzom siedliska udało się w tym miejscu 
połączyć wypoczynek z kultywowaniem 
rodzinnych tradycji. Na pewno każdy po 
wizycie w siedlisku wróci do domu z moc-
nym postanowieniem wykonania takiego 
drzewa genealogicznego, jakie zobaczy 
w tym miejscu.

Warto zwiedzić także pracownię i izbę 
produktów regionalnych. A jeśli ktoś ma 
ochotę jedynie pospacerować w przepięk-

nym sadzie lub zobaczyć Pensjonat Jeża 
lub Dom Borsuka – powinien się udać 
pod ten adres:   Kolonia Drzewce 121 A,  
basiakrzys@op.pl, www.siedliskoukrzysztofa.pl, 
tel. 795 700 659, 781 942 775 

zagrodowa osada w Uściążu – to ideal-
ne miejsce na wypoczynek dla tych, którzy 
cenią sobie spokój i doceniają uroki życia 
na wsi. Właściciele podkreślają, że w trosce 
o swoich gości, pokoje noclegowe nie są 
wyposażone w telewizory. Prostota, natu-
ra i niczym nie zmącony spokój: jeśli tego 
szukasz, to Zagrodowa Osada zadowoli 
najbardziej wybrednych. W dworze, zbu-
dowanym na wzór ziemiański natkniemy 
się na wiele przedmiotów z minionej epo-
ki, a organizowane na miejscu spotkania 
i warsztaty artystyczne kultywują dawne 
tradycje. Warto zajrzeć także do oryginal-
nej stodoły z 1926 r., w której zgromadzo-
no m.in. dawne narzędzia rolnicze. 

Na miejscu można również wziąć udział 
w warsztatach: ceramiczno-garncarskich, 
rzeźbiarskich i malarskich oraz nauczyć się 
tkactwa, haftowania, plecionkarstwa i pla-
styki obrzędowej.  Zajęcia odbywają się 
z wykorzystaniem tradycyjnych technik 
i narzędzi.

Uściąż 114 B,  zagrodowaosada@wp.pl, 
www.zagrodowaosada.pl, tel. 604 614 639



Młyn w Iłkach – Celejowie – jest to 
jedyne miejsce spiętrzenia wody na rzece 
Bystra (przez pięćset lat na rzece i jej do-
pływach istniały 23 urządzenia piętrzące). 
Młyn w Celejowie (Iłkach) funkcjonuje do 
dzisiejszego dnia. Został w to miejsce prze-
niesiony z Witoszyna ok. 1900 r. Do napę-
du wykorzystywane były spiętrzone wody 
rzeki Bystrej. Od 1960 r. młyn napędzany 
jest elektrycznie. Betonowy jaz został zbu-
dowany ok. 1957 r. dla potrzeb funkcjonu-
jących poniżej stawów rybnych. 

Młyn w Celejowie leży na  szlaku Młynów 
Wodnych Rzeki Bystrej. Dzięki tablicom in-
formacyjnym przy każdym punkcie szlaku 
można zapoznać się z dawnymi obiektami 
młynarskimi. 

Celejów 88, tel. 607 926 304

Skansen w Janowcu – mieści się tuż 
obok ruin zamku. Znajduje się tu kilka 
drewnianych budynków przeniesionych 
z różnych zakątków Lubelszczyzny. War-
to obejrzeć kolekcję starych bryczek. Na 
szczególną uwagę zasługuje jednak okazały 
dwór przeniesiony z pobliskich Moniak. Co 
ciekawe, początkowo dwór służył nie jako 
„eksponat”, ale jako miejsce noclegowe dla 
muzealników pracujących na janowieckim 
zamku. 

Wchodząc do jego wnętrza i zwiedzając 
poszczególne pokoje, możemy przez chwilę 
wyobrazić sobie, co czuli w tym dworze jego 
dawni właściciele – szlacheckiego rodu. Taki 
też charakter mają wnętrza dworu. Może-

my zajrzeć do jadalni, salonu, pokoju pana/
pani domu czy biblioteki. Warto też zwrócić 
uwagę na oryginalne meble czy też przed-
mioty codziennego użytku jak naczynia do 
mycia, lustro czy przybory toaletowe.

Tuż obok dworu znajduje się zabytkowy 
spichlerz. „Życie między dwoma brzegami” 
– to tytuł wystawy w tym budynku. Moż-
na zobaczyć tu sprzęty – rolnicze i rybackie 
- charakterystyczne dla tego zakątku Kra-
iny Lessowych Wąwozów. Polecamy także 
warsztat tkacki, stroje z dawnej epoki oraz 
wyroby z wikliny. W skansenie czas się za-
trzymał. Jeżeli chcecie go choć na chwilę 
zatrzymać – wstąpcie tu koniecznie. 

Muzeum Nadwiślańskie oddział Mu-
zeum Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 
zamekjanowiec@kazimierz-muzeum.pl, 
tel. 81 8815228

Mięćmierz – to żywy skansen Krainy 
Lessowych Wąwozów. Siedząc na ławeczce 
przy studni, do której prowadzą piaszczy-
ste dróżki, przeniesiemy się w przeszłość: 
zobaczymy wokół siebie stare, drewnia-
ne chałupy kryte strzechą, obejścia, gdzie 
wciąż krzątają się miejscowi gospodarze. 
Mięćmierz żyje swoim rytmem; to magicz-
ne miejsce, do którego będziemy wracać 
pamięcią nawet po latach.

Kiedyś była to wieś rybaków i flisaków, 
którzy przewozili ludzi do Janowca. W nie-
których chałupach zostały jeszcze stare 
łodzie i sieci, które przez wiele lat służyły 
miejscowej ludności do połowu ryb.



Regionalna Izba Pamięci 
w Końskowoli – zgromadzone 
tu zbiory to także część historii 
Krainy Lessowych Wąwozów. 
Na wystawie możemy zobaczyć 
m.in. stare narzędzia stolarskie, 
żelazka, lampy naftowe, sprzęt, 
który kiedyś służył gospody-
niom domowym jak gofrownica 
czy maselniczka. W izbie pamięci 
zebrano również stare fotografie 
i pamiątki związane z judaizmem, 
jak fragmenty Tory czy  macewy.  
Końskowola, ul. Lubelska 93,  
tel. 81 88 16 269

W centralnym punkcie wsi stoi studnia wykonana na 
wzór kazimierskiej z Rynku. Powstała ona w 1974 r. dla 
potrzeb filmu „Awans” Janusza Zaorskiego. 

Do Mięćmierza dojdziemy z Kazimierza idąc wzdłuż 
Wisły w górę rzeki. To najprostsza droga. Kiedy zoba-
czymy pierwsze zabudowania i poczujemy, że zegarek 
wolniej nam chodzi, to znak że jesteśmy już w Mięć-
mierzu. 

Muzeum Regionalne w Wojciechowie – mie-
ści się w Wieży Ariańskiej. Muzeum składa się z 
trzech części: pierwsza, dokumentująca historię 
Wojciechowa, z makietą średniowiecznego gro-
dziska i eksponatami pochodzącymi z wykopalisk 
archeologicznych. Druga część to wystrój wojcie-
chowskiej chałupy z lat 1920 - 30 w pełni wypo-
sażone w sprzęty i narzędzia jakimi posługiwali 
się mieszkańcy Wojciechowa, trzecia część to 
Galeria Sztuki Ludowej.

 Ciekawy dział archeologii i etnograficzny zbiór 
używanych dawniej narzędzi posiada Muzeum Re-
gionalne w dawnym pałacu Kleniewskich w Klucz-
kowicach. W depozycie muzeum znajdują się zabytki 
i muzealia archeologiczne z badań wykopaliskowych 
w Chodliku i Żmijowiskach (Kluczkowice 1, 24-300 
Opole Lubelskie, tel. 81 827 10 67).

Warto także odwiedzić Galerię Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w opolu 
Lubelskim. Powstałe z myślą o lokalnych twórcach 
stowarzyszenie prowadzi ciekawe warsztaty ręko-
dzieła nawiązujące do tradycji ginących zawodów  
(ul. Ogrodowa 9, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 
25 67, 607 992 055, www.swatopole.cba.pl). 

Muzeum Multimedialne w opolu Lubelskim  
w ramach ekspozycji „Opole Lubelskie – miasto 
rzemieślnicze” prezentuje sięgające średniowiecza 
tradycje opolskiego rzemiosła. Ekspozycja obejmuje 
prezentacje multimedialne, fotografie, interaktyw-
ne gry edukacyjne oraz zgromadzone eksponaty 
związane z lokalnym rzemiosłem (ul. Strażacka 1, 
24—300 Opole Lubelskie, tel. 81 475 50 10,  
muzeum@opolelubelskie.pl). 



Edukacja przyrodnicza
Kraina Lessowych Wąwozów należy do 

tych regionów kraju, które na długo pozo-
stają w pamięci. Oprócz niezapomnianych 
widoków, czystego powietrza i życzliwych 
turystom mieszkańców, każdy może także 
pogłębić swoją wiedzę o tym regionie. Nie 
proponujemy jednak powrotu do szkolnej 
ławki. O wiele przyjemniejsze są wędrów-
ki po naszych ścieżkach edukacyjnych czy 
wizyty w muzeum.

Akademia Lesslandia – Tak, mamy wła-
sny „uniwersytet” dla dzieci, które poprzez 
zabawę uczestniczą w różnorodnych za-
jęciach edukacyjnych. Nasza „uczelnia” 
składa się z kilku instytutów (m.in. Instytut 

Mola Książkowego,  Instytut Majsterkowa-
nia i Nietypowych Rowerów czy też Insty-
tut Pasjonujących Historii). 

Opiekę merytoryczną nad Akademią 
Lesslandia sprawuje Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Istnieje możliwość zakupu pakietów po-
bytowych z noclegami i wyżywieniem, 
podczas których dzieci mogą nie tylko spę-
dzać czas w naszych instytutach, ale po-
znają także najpiękniejsze miejsca Krainy 
Lessowych Wąwozów.

Kontakt: Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Kraina Lessowych Wąwozów”,  
www.lesslandia.pl, tel. 81 501 61 01 



Oddział  Przyrodniczy  Muzeum  Nadwiślańskiego  
w Kazimierzu Dolnym – to jeden z głównych punktów 
wycieczek do nadwiślańskiego miasteczka. Nic dziw-
nego, w zabytkowym spichlerzu – w sześciu salach 
ekspozycyjnych – można zobaczyć przekrój wszyst-
kiego „co rośnie i żyje” na terenie Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. Poznamy także piękno Wisły, która 
stanowi integralną część Krainy Lessowych Wąwo-
zów. A kto nie wie jeszcze, jak powstawały wąwozy 
i dlaczego jest ich tak dużo – powinien koniecznie 
zobaczyć kazimierskie muzeum.

Kazimierz Dolny, ul. Puławska 54, www.muzeum-
nadwislanskie.pl, tel. 81 881 03 26

Ścieżka Kleniewo w Pomorzu – jeśli mamy 1,5 
godziny wolnego czasu i chcemy go aktywnie 
spędzić na łonie natury – polecamy wieś Pomorze 
koło Opola Lubelskiego i 3-kilometrową ścieżką 
dydaktyczną.  Szlak zaczyna się i kończy obok 
wiaty turystycznej nad Chodelką. W połowie tra-
sy warto zrobić krótki odpoczynek, zwłaszcza że 
z punktu widokowego roztacza się stąd wspania-
ły widok. Trasa jest doskonale oznakowana, jest 
dużo tablic informacyjnych o przyrodniczych 
osobliwościach. Szlak nie jest trudny do przejścia 
i nie wolno się śpieszyć, bo przegapimy najcie-
kawsze widokowo miejsca. 

Ścieżka Kleniewo jest najpiękniejsza jesienią, 
kiedy natura sama decyduje, jaki kolor o tej 
porze roku jest najmodniejszy. 

Ścieżka Rogów – to typowo spacerowy szlak 
o długości 6 km. Zaczyna i kończy się przy 
Szkole Podstawowej w Rogowie. Ścieżka pro-
wadzi przez Kazimierski Park Krajobrazowy 
i doliną rzeki Jaworzanki. Czego możemy się 
tu spodziewać? Oprócz wspaniałych krajo-
brazów typowych dla całej Krainy Lessowych 
Wąwozów, z pewnością trudno będzie obo-
jętnie przejść obok starych, zabytkowych 
wiejskich chałup, które wciąż tętnią życiem.

Ścieżka  Korzeniowy  Dół  w  Kazimierzu 
Dolnym – słynna kazimierska głębocznica 
to jedno z ulubionych miejsc spacerowych 
w tym miasteczku. Swoją formą przypomina 
wąwóz naturalny, ale jej powstanie 
zawdzięcza działalności człowieka. To rów-
nież najpiękniejszy kazimierski wąwóz. Ma 
600 metrów długości i status pomnika 
przyrody. Co ciekawe, Korzeniowy Dół 
widoczny był już na mapach z XIX w. 
jako droga dojazdowa do pobliskich pól. 



Wąwóz kusi swoim urokiem o każdej porze 
roku. Tutaj też można spotkać młode pary, 
którzy przychodzą na sesje zdjęciowe. Wyso-
kie, niemal pionowe ściany wąwozu odkrywa-
ją korzenie drzew, tworząc niezwykłe kształ-
ty. Przy odrobinie fantazji możemy sobie 
wyobrazić, że podczas spaceru spoglądają na 
nas oczy smoka lub innych stworów. W Ko-
rzeniowym Dole panuje w lecie przyjemny 
chłód,  w zimie z kolei chroni przed wiatrem. 

Młyn Hipolit w Nowym Gaju - Muzeum 
Minerałów – to miejsce na turystycznym szla-
ku z Nałęczowa do Wojciechowa, które ma 
swoją legendę – niestety niezbyt szczęśliwą. 
Nazwa młyna związana jest z Hipolitem, spo-
krewnionym z obecnymi właścicielami. Nie-
szczęśliwie zakochany, kiedy narzeczona ode-
szła od niego – popełnił samobójstwo. Nikt 
nie wie, gdzie jest jego grób, a jego duch – na 
szczęście w dobrych zamiarach – ma podobno 
odwiedzać młyn.

Młyn Hipolita stanął na rzece Bystrej w 1937 
r. Odnowiony z zachowaniem dawnego wystro-
ju zaprasza do muzeum minerałów (nieczynne 
w niedziele) Zgromadzono tu ponad 2000 
eksponatów. Znajduje się tu nawet kilka mete-
orytów z Rosji, Argentyny i USA. Właściciele 
posiadają także jedną z największych w Polsce 
kolekcji soli niebieskiej oraz innych odmian soli 
kamiennej. Warto obejrzeć też skamieniałą rybę 
sprzed 250 mln lat pochodzącą z Brazylii oraz 
bryłę węgla brunatnego o masie około 40 kg 

z dobrze widocznymi słojami i korą drzewa. Ale 
to nie wszystko. Można tu także zobaczyć, jaki 
ślad zostawia piorun po uderzeniu w piasek.

 Młyn oferuje pokoje gościnne i wyżywienie. 
Na miejscu można również spróbować 
oryginalnej, ziołowej herbaty o nazwie – 
jakżeby inaczej – „Hipolit”.

Nowy Gaj 18A, www.mlynhipolit.pl, tel. 81 
72 375 72, 505 288 292, e-mail: mlynhipolit@
poczta.onet.pl

Ścieżka Sacrum-Natura-Historia w Wą-
wolnicy – prowadzi z Nałęczowa przez 
Zarzekę i Wąwolnicę do Kębła. Trasa sa-
mej ścieżki liczy 6 kilometrów, zaś wraz 
z 2,5-kilometrowym odcinkiem łączącym ją 
z centrum Nałęczowa - 8,5 kilometra. 

Tą ścieżką zachwycał się sam mistrz repor-
tażu – Ryszard Kapuściński. W 1996 r. prze-
bywał w sanatorium w Nałęczowie i pew-
nego dnia wybrał się na spacer w kierunku 
Rogalowa. W kwartalniku „Akcent” napisał, 
że podczas spaceru towarzyszyła mu cały 
czas muzyka: (…) Przez cały czas z ziemi unosi 
się donośna muzyka, wielostrunna, wielogło-
sowa kantata na ptasi chór i orkiestrę, która 
uprzyjemnia nam wędrówkę (…) Trasa prowa-
dzi przez malownicze tereny w kierunku By-
strej, po drodze miniemy zabytkową kapliczkę 
projektowaną przez Jana Koszczyc-Witkiewi-
cza; ścieżka zaprowadzi nas także do jednego 
z najstarszych sanktuariów maryjnych w Pol-
sce. To właśnie świątynia w Wąwolnicy.



Według legendy, Wąwolnicę 
założył książę Krak. Podczas 

polowania  zapuścił się 
z biegiem Wisły w okolice 
Wąwolnicy. zatrzymał się na 

wzgórzu w dolinie dzisiejszej 
rzeki bystrej. te tereny oblane 
wodą, otoczone podmokłymi 
łąkami przypominały mu jego 

krakowski Wawel. Postanowił 
więc na wzgórzu tym założyć 
gród i nazwał go Wawelnicą, 

czyli małym Wawelem.

 Grodzisko w Chodliku i Wirtualne Muzeum 
Chodlika – to archeologiczna perła w Krainie 
Lessowych Wąwozów. Żeby ją zobaczyć, trze-
ba się udać w przepiękne doliny rzeki Chodelki. 
Od stu lat są prowadzone w tym miejscu bada-
nia archeologiczne. Są one teraz udostępnio-
ne turystom. Możemy tu zobaczyć nie tylko 
cmentarzysko kurhanowe i zespół osad, ale 
również potężne grodzisko wczesnośrednio-
wieczne z VIII-IX w.

Grodzisko można też obejrzeć bez wy-
chodzenia z domu. Każdy, kto wejdzie na 
stronę Wirtualnego Muzeum w Chodliku  
– chodlik.edu.pl – może odbyć wirtualny spacer 
po wszystkich czterech grodziskach Kotliny 
Chodelskiej: Chodliku, Żmijowiskach – gdzie 
znajduje się obecnie skansen archeologiczny 
i siedziba Grodziska Żmijowiska oddziału 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym, Kłodnicy i Podgórzu, z którego 
rozpościera się piękny widok na dolinę Wi-
sły. W wirtualnym spacerze możemy rów-
nież podziwiać wczesnośredniowieczny 
wał w chodlikowskim lesie oraz cmenta-
rzysko kurhanowe.



Geocaching w Krainie Lessowych Wą-
wozów – czyli współczesna zabawa w szu-
kanie skarbów cieszy się coraz większą po-
pularnością – również na naszym terenie. 
Geocaching to rodzaj gry terenowej, któ-
rej celem jest znajdowanie skrytek (cache) 
zlokalizowanych w nietypowych miejscach. 
W tej zabawie potrzebujemy odbiornik 
GPS. Na terenie Polski znajduje się obecnie 
ponad 30 tysięcy skrytek.

W Krainie Lessowych Wąwozów najwięcej 
skrytek znajduje się w Nałęczowie, ale 
warto też dobrze poszukać w okolicach 
Wąwolnicy, Karczmisk, Opola Lubelskiego, 
Poniatowej ,  Kazimierza Dolnego 
i Wojciechowa. Ich poszukiwanie to wspa-
niała zabawa dla całych rodzin. 

Questy i questing w Krainie Lessowych 
Wąwozów – to sposób na połączenie 
aktywnego wypoczynku z turystyką od-
krywczą i poznawczą. Jego celem jest od-

krywanie dziedzictwa miejsca. O questach 
najwięcej dowiemy się u właścicieli Siedliska 
u Krzysztofa – siedliskoukrzysztofa.pl/
turystyka/promowanie-questingu.

Ekotrasa  na terenie Lubelskiego 
ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koń-
skowoli - to oryginalna propozycja lekcji 
przyrody poza szkołą. Na dwukilometrowej 
trasie edukacyjnej – w ciekawy i przystęp-
ny sposób – można dowiedzieć się m.in. 
o odnawialnych źródłach energii, jak dbać 
o środowisko naturalne, jak uprawiać zio-
ła i jak je stosować. Istnieje również moż-
liwość zorganizowania ogniska, wykupienia 
obiadu czy połączenia wizyty w ośrod-
ku ze zwiedzaniem pobliskiego Kazimie-
rza Dolnego lub Nałęczowa. Więcej info:  
www.wodr.konskowola.pl, tel. 661 107 271 
lub 81 8890678.

Różana kraina
Położona w otulinie Kazimierskie-

go Parku Krajobrazowego Końskowo-
la to miejsce znane przede wszystkim 
ze szkółkarstwa. Tradycje szkółkarskie 
sięgają tu początku XIX wieku, kiedy 
to księżna Izabela Czartoryska założy-
ła w miejscowości Pożóg ogród w stylu 
angielskim o powierzchni około 9 hek-
tarów. Ogród księżnej został zniszczony 
podczas I Wojny Światowej i nigdy się 
już nie odrodził. Jednak tradycje szkół-
karskie przetrwały. Dziś na terenie gmi-
ny znajduje się wiele gospodarstw, które 
należą do wiodących szkółek w kraju. 
Szczególnie imponująca jest tutejsza 
uprawa róż. Kwitnące pola różane moż-
na podziwiać podczas rowerowych raj-
dów Szlakiem Różanym.



Zasmakuj  
nasze smaki!

Kraina Lessowych Wąwozów to nie tyl-
ko wspaniałe krajobrazy, czyste powietrze 
i życzliwi mieszkańcy. 

W naszym regionie szczególnie dba się 
o dziedzictwo kulturowe – w tym również 
kulinarne. Dlatego w naszej ofercie mamy 
także Szlak Smaków Krainy Lessowych 
Wąwozów. To będzie niezapomniana 
kulinarna podróż przez to, co w naszym 
regionie najsmaczniejsze. Szlak Smaków 
tworzą restauracje, lokale gastronomicz-
ne, jak również producenci tradycyjnych 
produktów i dań. Wędrówka kulinarnym 
szlakiem to doskonała okazja do poznania 
lokalnej kuchni, dań przygotowywanych 
z tradycyjnych produktów, których smak 
wzbogacają umiejętnie dobrane przypra-
wy i zioła. 

www.szlaksmakow.pl
Eco resort Łubinowe Wzgórze to dosko-

nałe miejsce na rozpoczęcie naszej kulinar-
nej podróży. Menu zmienia się tu kilka razy 
w roku, aby w pełni wykorzystać bogactwo 
regionalnych produktów. Ideą obiektu jest, 
aby serwowane tu potrawy wpływały rów-
nież na nasze zdrowie, dlatego dużą uwagę 
zwraca się na lokalne produkty i uprawiane 

samodzielnie zioła, które wzbogacają smak 
potraw. Szczególnie polecany jest dorsz na 
sianie z owsem i siercioki - czyli ziemniacza-
ne kluski (Łąki 45a, tel. 512 371 309).

Kolejny przystanek w naszej wędrówce to 
Wellness & Spa „W Krainie Alicji”. Hotelo-
wa restauracja serwuje zarówno tradycyjne 



dania kuchni polskiej, jak i najciekawsze sma-
ki z kuchni europejskiej. Produkty, z których 
przyrządzane są potrawy pochodzą od 
lokalnych dostawców. W czasie letnich 
wieczorów można spędzić czas grillując 
w chacie myśliwskiej. Na Szlaku Smaków 
daniem szczególnie polecanym jest schab 
pod beszamelem z dworskiego dworu (ul. 
Kolejowa 37, Nałęczów, tel. 609 925 609).  

Zaprojektowana w góralskim stylu Karcz-
ma Parchatka to miejsce otoczone ze 
wszystkich stron przyrodą. W okresie zi-
mowym, usytuowana przy stoku narciar-
skim karczma, stanowi idealne miejsce dla 
odpoczynku dla narciarzy i snowboardzi-
stów. Latem to doskonałe miejsce na spo-
tkania towarzyskie, rodzinne, biznesowe. 
Serwowane są tu tradycyjne polskie przy-
smaki, szczególnie polecana jest wegeta-
riańska zupa z grzybów leśnych z klusecz-
kami, czy też żeberka z miodem pieczone 

na kapuście (Parchatka 187, gm. Kazimierz 
Dolny, tel. 516 750 040). 

Usytuowany przy poniatowskim zalewie 
Hotel Słowik to następny godny polecenia 
punkt na trasie Szlaku Smaków. Restauracja 
serwuje zarówno potrawy kuchni polskiej, 
jak i europejskiej. Jajka i drób z własnej ho-
dowli to jedne z podstawowych składników 
przyrządzanych potraw, zaś ryby kupowa-



ne są w pobliskim zaprzyjaźnionym gospo-
darstwie rybackim. Smakoszom polecamy 
karpia po poniatowsku (ul. Spacerowa 3, 
Poniatowa, tel. 81 820 41 61).

Specjalnością położonej w nałęczowskim 
wąwozie lessowym Kawiarni Jaśminowej są 
nalewki oraz kajmak według receptury Babci 
Franii. W nastrojowym wnętrzu kawiar-
ni można także napić się znakomitej kawy, 
czy też gorącej gorzkiej czekolady ze śliwką. 
Nalewki serwowane w kawiarni dzięki aro-
matycznym nutom owoców, ziół i kwiatów 
przywołają klimat lata o każdej porze roku 
(ul. Klonowa 7, Nałęczów, tel. 81 501 58 50).

Niedaleko Nałęczowa działa stowarzy-
szenie „zawsze Czesławice”, które bazu-
jąc na najlepszych tradycjach regionalnych 
przygotowuje potrawy na uroczystości, 
festyny, dożynki, konkursy i festiwale. Cer-
tyfikowanym produktem lokalnym są amo-
niaczki, czyli rozpływające się w ustach 
ciasteczka o niezapomnianym smaku. Rów-
nie smakowite są kulbaczki, czyli pierogi 
drożdżowe z kapuściano-grzybowym na-
dzieniem (Czesławice 13, gm. Nałęczów,  
tel. 534 058 743). 

Manufaktura Różana zlokalizowana 
jest w miejscowości Stara Wieś w gminie 
Końskowola. Zajmuje się wytwarzaniem 
przetworów z płatków róż, owoców róży, 
pigwowca i dyni jadalnej. Do przygoto-

wania przetworów zgodnie z babcinymi 
przepisami wykorzystywane są surowce 
z własnego gospodarstwa, bez konser-
wantów i dodatków chemicznych. Konfi-
tury z płatków i owoców róży to nie tylko 
smak i zapach, ale również cenne źródło 
witamin, kwasów organicznych i minera-
łów (Stara Wieś 163, gm. Końskowola, 
tel. 609 481 420). 

Na obrzeżach Opola Lubelskiego, na 
największym południowo-zachodnim 
wzniesieniu znajduje się Winnica Solaris. 
Rosną tu przede wszystkim odmiany na 
wino tzw. moszczowe, owoce są niezbyt 
duże, ale bardzo słodkie i esencjonalne. 
Wytwarza się z nich wino czerwone, 
różowe i białe. Winiarnia wyposażona 
jest w salkę degustacyjną, w ofercie jest 
zwiedzanie winnicy, pokaz sprzętu słu-
żącego do wyrobu wina oraz degustacja 
wina z deską serów i wędlin (ul. Zagrody 
86, Opole Lubelskie, tel. 605 831 255). 

O kulinarne tradycje Krainy Lessowych 
Wąwozów dba m.in. Lokalna Grupa Dzia-
łania „Zielony Pierścień”, która zajmuje się 
oceną i certyfikacją produktów lokalnych, 
w tym produktów gastronomicznych wy-
twarzanych według lokalnych receptur 
i z lokalnych surowców. Certyfikowane są 
takie wyroby jak: wina, wędliny, przetwory 
z owoców i warzyw, oleje, miody, pieczy-
wo. LGD organizuje też Kiermasze Produk-
tów Lokalnych.

To również Lokalna Grupa Działania 
„Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim, 



która organizuje m.in. kulinarne konkursy na najlepsze potrawy z wykorzystaniem 
owoców, a ciasta z malinami, poziomkami czy wiśniami wzbogacają menu lokalnych 
gospodarstw turystycznych. 

Słoneczne i żyzne tereny zachodniej części Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Na-
łęczowski, Równina Bełżycka, Kotlina Chodelska i Małopolski Przełom Wisły) 
wykorzystywane są również w uprawie zbóż, a niewielkie rodzinne gospodarstwa 
rolne produkują także warzywa i zioła. Dary z pól, sadów, ogrodów znajdują na-
bywców w turystycznych ośrodkach, czego doskonałym przykładem są cotygo-
dniowe targi na Rynku w Kazimierzu i Wąwolnicy. Świeże owoce, warzywa, zioła 
znajdują się też w codziennym menu gospodarstw agroturystycznych.

Niektóre z gospodarstw, m.in. w Zarzece k. Wąwolnicy i Wylągach k. Kazi-
mierza, wyspecjalizowały się w produkcji zdrowej certyfikowanej żywności. 
Na terenie Krainy Lessowych Wąwozów, w Łopatkach k. Wąwolnicy funk-
cjonuje nowoczesna przetwórnia owoców i warzyw, produkująca cenione 
na europejskich rynkach biokonfitury i dżemy bez nawet śladowej zawar-
tości pestycydów i metali ciężkich.

Aby poznać wszystkie „dary ziemi” z Krainy Lessowych Wąwozów warto 
wziąć udział w corocznym wrześniowym „Święcie jesieni”, współorganizowa-
nym przez Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym i Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Najciekawszym punktem imprezy jest 
plenerowa wystawa „Z lasów, pól, ogrodów”, w barwny i smaczny sposób pre-
zentująca warzywa, owoce, kwiaty, grzyby, a także miody, domowe przetwory 
i potrawy.

Warto podkreślić też rosnącą rolę ryb w regionalnej kuchni. Kraina 
Lessowych Wąwozów ma czyste pstrągowe rzeki (Bystra, Chodelka) 
oraz liczne stawy rybne. Pstrąg z rusztu, pieczony z bukietem zie-



lonych ziół (bazylia, pietruszka, 
estragon i inne) wszedł na stałe 
do menu zarówno niektórych 
gospodarstw agroturystycz-
nych, jak i restauracji. Regional-
nym specjałem, zarejestrowanym 
na ministerialnej Liście Produk-
tów Tradycyjnych, są dania z kar-
pia przygotowywane w gospo-
darstwie rybackim Pustelnia koło 
Opola Lubelskiego. O wyjątko-
wym smaku i aromacie wędzonych 
dzwonków oraz wędzonej szyneczki 
z karpia decydują stara, sprawdzo-
na receptura odrzucająca wszelkie 
sztuczne dodatki oraz sposób wę-
dzenia z użyciem drewna olchowego. 
Najlepiej smakuje własnoręcznie zło-
wiona.

Monika Urbańska ,  właścicielka  
Łubinowego Wzgórza w Nałęczowie  
(www.lubinowe.pl) : 

- W kuchni lubelskiej widoczne są wpły-
wy wielokulturowe – staropolskie, ukraiń-
skie, żydowskie, tatarskie ale też zachodnie, 
bowiem tędy przebiegały historyczne szlaki 
handlowe. Wraz z kupcami docierały tu no-
winki kulinarne, przyprawy, nasiona, gotowe 
produkty.

To, co jednak jest najcenniejsze i warte pod-
kreślenia, to wyraźny wpływ przyrody. Bazowa-
nie na rybach, dzikim ptactwie, grzybach i innych 
darach natury. Region obfituje w dobre gleby, czy-
ste wody, powietrze. Charakterystycznym krajo-
brazem są plantacje malin, porzeczek, dzikiej róży, 
chmielu, ziół, uprawy roślin okopowych.

Wszystko to znajduje wykorzystanie w lubelskiej 
kuchni. To tutaj powstają słynne miody – malinowy, 
fasolowy, gryczany, rzepakowy, lipowy, przetwory 
z róży (z Końskowoli), świetne sery krowie (Mleczna 
Droga, ser zabłocki), delikatna szynka z karpia (z Pu-
stelni Pstrąg), oleje z pierwszego tłoczenia (lniany, 
rzepakowy, tarnogrodzki), dobre niszowe piwa (Nałę-
czowskie, Bumelant Fajrant), chleby na zakwasie, na-
lewki, miody pitne, naturalne soki z jabłek, wędzone 
śliwki i suszone gruszki.

Nie ma drugiego regionu z tak dużą gamą wariacji 
na temat kaszy. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się ją 
w pierogach (na słono i słodko), w plackach, a nawet 
w deserach. Pomysłowość i różnorodność potraw z jej za-
stosowaniem jest imponująca. Również ziemniak znajduje 
swoje zastosowanie w wielu potrawach.



Od babki czy kiszki ziemniaczanej rozpoczynając, przez prażuchę i parzybrodę, 
na pierogach z nadzieniem ziemniaczanym kończąc.

Pisząc o kuchni lubelskiej trzeba wspomnieć o kiszonkach i marynatach, w któ-
rych region przoduje. Przepisy na marynaty do dzikiego ptactwa, dziczyzny czy 
ryb są prawdziwym skarbem wiedzy tego terenu. Warzywa stanowią nieodłącz-
ny dodatek potraw czy to w postaci świeżej czy kiszonej. Gospodynie osiągnęły 
mistrzostwo w przygotowaniu sałatek z dodatkiem buraka, w kiszeniu kapusty, 
ogórków, jabłek, w łączeniu świeżych warzyw z kiszonkami (np. grochu z ogór-
kiem kiszonym).

Jeżeli chodzi o desery, to z ciekawszych warto wymienić marchwiaka z ma-
kiem, parowańce z kaszą jaglaną i musem malinowym, naleśniki z musem 
z wędzonych śliwek, pierniki z miodem, serniki z kartoflami, sękacze.

Tak więc z jednej strony kuchnia lubelska to zupa z suszonych prawdziw-
ków, karasie nadziewane grzybami, karp po poniatowsku, kaczka po zamoj-
sku, dzik w cieście, pieczeń z szynki, kapłony, pulardy, dobre miody, na-
lewki, chleby, sery, piwa – a więc dania, które trafiały na dworskie stoły, 
a z drugiej potrawy proste, serwowane „pod strzechą” - pierogi z rozmaity-
mi nadzieniami, placki z kaszy gryczanej czy jaglanej, kulebiaki z duszoną 
kapustą i kminkiem, racuchy na zsiadłym mleku, cebularze, golasy, pyzy, 
parowańce z soczewicą, kapustą czy serem, zupa jabłkowa z zacierkami, 
zarzucajka, chłodniki, żur, forszmak czy zupa fajsławicka.

Przyjeżdżając na Lubelszczyznę „spotkamy” różne warianty regional-
nych potraw, dodatków, sposobów serwowania. Wszystko zależy od 
miejsca, przekazu, składników, które gospodyni miała w domu.

Niezmienne jest jednak łączenie smaków, przypraw i serce, które 
wkłada się tu w przyrządzenie każdego, nawet najprostszego dania.



Wraz z nadejściem ery XXI wieku pojawiły się nowe wy-
zwania, związane z rosnącą liczbą osób z dolegliwościami 
alergicznymi, celiakią, nietolerancją mleka i jajek. To ważny 
sygnał dla każdego kucharza, bowiem wiąże się z przepro-
wadzeniem wielu modyfikacji i dostosowaniem potraw do 
wymagań i potrzeb konsumentów.

Niewątpliwym plusem dzisiejszych czasów, jest dostęp-
ność składników z różnych krajów, emisja wielu programów 
kulinarnych, mnogość przepisów w internecie. Wszystko 
to ułatwia modyfikacje i zachęca do eksperymentowania 
w kuchni. Za sprawą silnych medialnych osobowości, bran-
ża kulinarna stała się oazą twórczości, kreatywności, odwa-
gi. Każdy dobry szef kuchni poszukuje ciekawych smaków, 
zestawień.

Powraca moda na szukanie składników w terenie - w le-
sie, na łące. Menu jest wzbogacane o wartościowe mikro-
elementy, pochodzące z dziko rosnących roślin. Zaczynamy 
tęsknić za życiem w zgodzie z naturą, porami roku, wybie-
ramy, obserwujemy. Lubelska wieś temu sprzyja – jej łąki 
i lasy obfitują w rośliny, które znakomicie sprawdzają się 
w kuchni. Wymaga to wiedzy ale też kreatywności, za to 
daje ogromną satysfakcje twórcy, a jedzącemu niezapo-
mniane walory smakowe. 



Coś dla zdrowia
Kraina Lessowych Wąwozów – dzięki 

korzystnemu położeniu i zróżnicowaniu 
terenu – słynie nie tylko ze wspaniałych 
krajobrazów; to także korzystny mikrokli-
mat, który ma zbawienny wpływ na nasze 
samopoczucie. Nic dziwnego, że do uzdro-
wiska w Nałęczowie co roku przyjeżdżają 
kuracjusze z całej Polski, a nawet z tak eg-
zotycznych państw jak np. z Kuwejtu. 

Pierwsi kuracjusze pojawili się w Nałę-
czowie już pod koniec XVIII w. Jego uro-
ki odkryli m.in. Stefan Żeromski, Bolesław 
Prus czy Henryk Sienkiewicz. Autor „Lalki” 
– za namową nałęczowskiego lekarza wy-
brał właśnie nasze uzdrowisko, a nie Zako-
pane. 

Specyficzny nałęczowski mikroklimat po-
woduje, że zmniejsza się tu samoczynnie 
ciśnienie krwi. O leczniczych właściwo-
ściach tutejszych wód nikogo nie trzeba 
przekonywać. Jeśli dodamy do tego rów-

nież liczne trasy spacerowe, rowerowe i do 
chodzenia z kijkami – to wykorzystanie 
tych atutów Krainy Lessowych Wąwozów 
z pewnością korzystnie wpłynie na nasze 
samopoczucie i zdrowie. 

Lecznicze właściwości tutejszych wód 
mineralnych odkryte zostały już na po-
czątku XIX w. Najbardziej znana „Nałę-
czowianka” wydobywana jest w Nałęczo-
wie od 1817 r.  Jest wodą niskosodową 
średniozmineralizowaną, z przewagą wo-
dorowęglanów wapnia i magnezu, z prawie 
zerową zawartością azotanów i azotynów, 
co świadczy o jej czystości chemicznej. 
Odpowiednie proporcje składników mine-
ralnych, brak związków toksycznych, czy-
stość mikrobiologiczna kwalifikuje Nałęczo-
wiankę do najlepszych wód mineralnych 
w Polsce. „Nałęczowianka” znana nie tylko 
w kraju otrzymała wiele certyfikatów, na-
gród i rekomendacji. 



Izba Aptekarska w Poniatowej  
- założona przez emerytowanego 
farmaceutę - Edwarda stanka. na 
zapleczu nowoczesnej apteki „galenica” 
przy ulicy modrzewiowej 1 turyści 
mają niepowtarzalną okazję zwiedzić 
ekspozycję poświęconą historii 
miejscowego aptekarstwa (szczególnie 
chodzi o farmaceutów, którzy działali 
w Polsce międzywojennej). zwiedzający 
mogą dowiedzieć się m.in. o leczniczych 
właściwościach wielu ziół oraz poznać 
recepturę ich przygotowania. Kontakt 
pod numerem telefonu: 81 820 37 07, 
zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu.

Warto także wspomnieć o Poniatowej, 
której szczególne warunki klimatyczne 
pomagają w leczeniu choroby płuc i dróg 
oddechowych. 

O tym, że powietrze w naszym re-
gionie ma wyjątkowe właściwości, 
świadczy też fakt, że w zawodach ba-
lonowych organizowanych cyklicznie co 
roku w Nałęczowie gondole wędrują 
bardzo wysoko.

Bogata baza noclegowa, zdrowa i po-
żywna kuchnia regionalna oraz liczne 
gabinety zabiegowe – to wszystko 
sprawia, że Kraina Lessowych Wąwo-
zów to idealne miejsce do wypoczyn-
ku i poprawy zdrowia.



Zdrowie i Uroda
Obiekty rekomendowane przez Lokalną 
Organizację Turystyczną „Kraina 
Lessowych Wąwozów”:

Atrium, al. Grabowa 1A, 24-150 
Nałęczów, tel. 81 501 44 56 w.101, 
marketing@zlun.pl

Centrum Medyczne Prof. Marka 
Masiaka Nzoz Prywatne Sanatorium, 
Strzelce 28B, 24-140 Nałęczów, tel. 81 
501 51 94, 509 367 574, 519 133 240, 
recepcja@prywatnesanatorium.pl

Dwór Nałęczowski Vitaligs SPA,  
ul. Słoneczna 20, 24-150 Nałęczów,  
tel. 81 501 47 24, 607 368 400,  
vitaligs@vitaligs.pl

Jesienna Rezydencja, ul. Kościuszki 7,  
24-150 Nałęczów, tel. 81 501 43 56  
wew. 600, marketing@zlun.pl

Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów sp. z o.o., 
ul. Kasztanowa 6, 24-150 Nałęczów,  
tel. 81 501 60 12,  
info.lun@luxmednaleczow.pl

SPA Ruska Bania, Głusko Małe 2,  
24-310 Karczmiska, tel. 730 774 033, 
rezerwacja@ruskabania.net

ośrodek Chirurgii oka Prof.  
z. zagórskiego sp z o.o., al. Kasztanowa 6, 
24-150 Nałęczów, tel. 81 50 15 798,  
501 57 99, 603 490 777,  
ocho-naleczow@wp.pl

Sanatorium Fortunat, ul. Kościuszki 7,  
24-150 Nałęczów, tel. 81 501 43 56  
w. 600, marketing@zlun.pl

Sanatorium Książę Józef, ul. Kasztanowa 
6, 24-150 Nałęczów, tel. 81 501 43 56  
w. 400, marketing@zlun.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik,  
ul. Górskiego 14, 24-140 Nałęczów,  
tel. 81 501 47 51, rolnik@sanatoria.com.pl

Termy Pałacowe - Nałęczowianka,  
ul. Paderewskiego 1A, 24-150 Nałęczów, 
81 501 44 56, marketing@zlun.pl

Stare Łazienki, al. Grabowa 4, 24-150 
Nałęczów, tel. 81 501 43 56 w. 400, 
marketing@zlun.pl

Szpital Kardiologiczny, ul. Górskiego 5,  
24-150 Nałęczów, tel. 81 501 43 56  
w. 200, marketing@zlun.pl

Wellness&Spa „W Krainie Alicji”,  
ul. Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów,  
tel. 81 501 51 25, 609 925 609,  
recepcja@wkrainiealicji.pl

Willa Brzozy, ul. Głębocznica 8, 24-150 
Nałęczów, tel. 81 501 40 84,  
668 127 745, oob-feniks@home.pl

Willa Raj ośrodek odnowy Biologicznej 
„Feniks”, ul. Lipowa 15, 24-150 Nałęczów, 
tel. 81 501 40 84, oob-feniks@home.pl



Tu przenocujesz
Gospodarstwa agroturystyczne 
z klimatem:

Agroturystyka „Gościniec”, Sadurki 27, 
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 78 29, 507 
052 160, gosciniec.w.sadurkach@gmail.com

- Gościniec oferuje 30 miejsc 
noclegowych, obiekt jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, na miejscu 
parking, huśtawki, miejsce na grilla i ognisko. 
Właściciele oferują pomoc przy zorganizo-
waniu zabiegów rehabilitacyjnych w tutej-
szych ośrodkach sanatoryjnych oraz prze-
wóz z dworca PKP lub PKS na  kwaterę.

Dworek Różany, Stok-Zażuk 112,  
24-130 Końskowola, tel. 608 784 568,  
turystykakowalczyk@onet.pl

- Dworek Różany oferuje komfortowo 
wyposażone pokoje. Taras z widokiem na 
pagórki Wyżyny Lubelskiej, skalny ogródek 
z płynącą wodą i kompleks wypoczynko-
wy dla dzieci są dodatkową atrakcją miej-

sca. Gospodarze zapewniają całodzienne 
wyżywienie oparte na produktach z wła-
snego gospodarstwa. Gospodarstwo ofe-
ruje wieczory przy ognisku, grill, kuligi, 
przejażdżki bryczką, spacery, wycieczki 
piesze i rowerowe, grzybobranie, wędko-
wanie w prywatnych stawach.

Gospodarstwo Agroturystyczne Czerniec 
Włodzimierz i Barbara, 24-204 Wojcie-
chów 151a, (81) 517 72 02, 607 261 556,  
karczmabiesiada@op.pl

Gospodarze oferują smaczną i uroz-
maiconą kuchnię staropolską w dzia-
łającej przy ich gospodarstwie Karcz-
mie, słynącej z serwowanej tu golonki 
i domowych pierogów. Właściciele go-
spodarstwa dysponują również Oazą 
Biesiadną – ranczem, położonym po-
między Wojciechowem a Nałęczowem, 
na obrzeżach lasu, tuż przy rwącym po-
toku. Można tu urządzić imprezę nawet 
dla 500 osób. 



Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Debrzą”, 
Bronice 51A, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 503 71 36, 
669 766 660, barbara.pawlowska1@op.pl

- Gospodarstwo na terenie parku krajobrazowego, 
nad lessowym wąwozem. Otoczone drzewami owo-
cowymi i kwitnącymi krzewami. W dole łąka, rzeka 
oraz staw z czystą wodą zasilaną z własnego źródeł-
ka. Do dyspozycji gości są 4 pokoje dwuosobowe, 
pokój dzienny z kominkiem oraz wyposażony aneks 
kuchenny i 2 łazienki, TV, internet, miejsce na samo-
chód, ognisko, siatkówka. W gospodarstwie możli-
wość wędkowania, wypożyczenia rowerów, pracy 
w czasie zbioru owoców. Oferta specjalna: kluski tył-
czoki z serem i skwarkami.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod 
Jabłonią”,  Celejów 35, 24-160 Wąwolnica,  
tel. (81) 881 06 53, 605 608 384, siwkat@gmail.com

- Gospodarstwo usytuowane jest na terenie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w uro-
kliwej miejscowości Celejów. Przebogate walo-
ry krajobrazowo-przyrodnicze, uzdrowiskowy 
wręcz mikroklimat i wiele miejscowych atrak-
cji, zadowolą nawet najwybredniejszych Gości. 
Dodatkowo‚ w pakiecie pobytowym zapewnio-
na cisza, spokój, przestrzeń i swoboda, a także 
całoroczna degustacja jabłuszek wszelkich od-
mian, jak na prawdziwych sadowników przy-
stało.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy 
Wąwozie”, Karmanowice 4A, 24-160 Wą-
wolnica, tel. (81) 710 85 98, 609 054 893,  
nula-a@02.pl

- Obiekt oferuje noclegi na 17 osób w 5 po-
kojach. Na miejscu można zasmakować róż-
nych sezonowych owoców, jakie oferuje tu-
tejsza roślinność. Dla najmłodszych, jak i tych 
trochę starszych - duża trampolina i basen. 
W okolice słynne lessowe wąwozy. Gospo-
darze zapraszają również do swojego mini-
-zwierzyńca. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„u Kowalowej”, 24-204 Wojciechów 153, 
tel. (81) 517 73 05, 665 491 022

- Gospodarstwo z pachnącym ogrodem 
i dużą ilością wolnej, choć ciekawie zaaran-
żowanej przestrzeni. Na ogrodzonym te-
renie znajduje się również parking dla 20 
aut oraz specjalnie wyznaczone miejsce 
na ognisko bądź grilla. Gospodyni ofe-



ruje smaczną i urozmaiconą kuchnię dla kilku 
osób, jak też dla większych grup do 100 osób. 
Specjalnością kwatery są tzw. ,,zielone szkoły”, 
w ramach których dzieci i młodzież poznają ży-
cie na wsi, nauka wypieku bułeczek oraz pokaz 
kucia podkowy na żywo przez gospodarza - ko-
wala i właściciela jednej z najstarszych i zarazem 
najsłynniejszej, bo jedynej w Polsce 90-letniej 
kuźni w Wojciechowie oraz barwne opowieści 
o dziejach wojciechowskiej kuźni, a także zwie-
dzanie własnej galerii wyrobów. W 1996 r. go-
spodarstwo zdobyło I miejsce na najładniejsze 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Polsce.

Gospodarstwo Agroturystyczne „W Dolinie 
Stawów”, Karmanowice 131, 24-160 Wąwolnica, 
tel. 607 339 564, beanka@poczta.onet.pl

- W ofercie są wygodne dwu- i trzyosobowe 
pokoje, każdy z łazienką, w nowym samodzielnym 
budynku, w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią, 
z możliwością samodzielnego przygotowywania 
posiłków. Na życzenie posiłki częściowo na bazie 
własnych produktów (jaja, warzywa) oraz z zaprzy-
jaźnionych gospodarstw (miód, owoce). Goście – 
miłośnicy wędkowania - mogą korzystać z dwóch 
stawów. Jest także miejsce na ognisko lub grilla, 
można wypożyczyć sprzęt wędkarski, rowery i kijki 
do nordic-walking.

Gospodarstwo Agroturystyczne „zacisze 
u Beatki”, Karmanowice 71A, 24-160 Wąwolnica,  
tel. 791 715 152, zaciszeagro@wp.pl.

- 27 miejsc noclegowych z łazienkami dla niepełno-
sprawnych), aneks kuchenny dla gości, sala kominko-
wa jako salon oraz miejsce imprez, jadalnia, winda dla 
niepełnosprawnych, w lecie trampolina i basen, plac 
zabaw dla dzieci. Na miejscu można wypożyczyć ro-
wery. Możliwość całodziennego wyżywienia.  

„Pod lipami”, Palikije II 100, 24-204 Wojciechów, tel. 
603 996 700, podlipami100@wp.pl

- Położone w pradolinie rzeki Bystrej, tworzącej specy-
ficzny mikroklimat, z którego znane jest leżące nieopodal 
uzdrowisko Nałęczów. Pachnące powietrze, cisza i spokój, 
to nie jedyne zalety tego miejsca. Właściciele maja w ofer-
cie czynny wypoczynek dla gości: wycieczki rowerowe, 
ping-pong, wędkarstwo, strzelectwo itp. Ofertą kulturalną 
są wystawy malarstwa akwarelowego właściciela obiek-
tu, tematycznie związanych z regionem, starych sprzętów 
używanych w gospodarstwie wiejskim, wyrobów kowal-
skich. Goście, którzy zabawią tu dłużej, otrzymują gratis 
swój portret lub inną wybraną pracę gospodarza. 



Młyn Hipolit, Nowy Gaj 18A, 24-204  
Wojciechów, tel. (81) 723 75 72, 505 288 292,  
mlynhipolit@poczta.onet.pl

- Położony w zakolu rzeki Bystrej, przy szlaku tury-
stycznym Nałęczów - Wojciechów. Właścicielom uda-
ło się zachować wystrój starego młyna; na parterze 
urządzili salon z kominkiem oraz muzeum minerałów. 

Goście mogą przenocować w dwóch pokojach z od-
dzielnymi łazienkami. Fragmenty ścian wyłożone są 
kłodawską solą kamienną do inhalacji - bogatą w ma-
kro i mikroelementy. Szczególnie wskazane dla osób 
ze skłonnościami do przeziębień, chorych na górne 
i dolne drogi oddechowe i osób zestresowanych. Na 
miejscu - pełne wyżywienie dla gości. Możliwość zor-
ganizowania ogniska, kuligu, przejażdżki bryczkami, 
płukanie złota, pikniki integracyjne, imprezy integra-
cyjne. Specjalność młyna - herbata z ziołami „Hipolit”.

Siedlisko Gaj, Nowy Gaj 26A, 24-204 Wojcie-
chów, tel. (81) 748 60 93, 604 190 600.

- dom na 40-arowej działce. Na parterze znajduje 
się salon z kuchnią, łazienka, WC, sauna, hol i taras. 
Na piętrze 3 w pełni urządzone pokoje i łazienka. 
Kuchnia na dole wyposażona jest w lodówkę, pie-
karnik, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, czajnik. 
Przy dłuższych pobytach – zniżki. Z sauny można 
korzystać bezpłatnie, jednak nie więcej niż raz dzien-
nie.  Częstymi gośćmi w siedlisku są bociany, kaczki 
i kuropatwy. Na działce znajdują się atrakcje dla dzie-
ci – domek na drzewie, piaskownica, huśtawka. Dla 
cyklistów są przygotowane 3 rowery, w tym jeden 
z fotelikiem dla małych dzieci, które są udostępniane 
bezpłatnie.

W Dolinie Bystrej, Celejów 88,  24-160  
Wąwolnica, 607 926 304, (81) 72 36 197.

- Gospodarstwo w bezpośrednim otoczeniu lasu 
i rzeki Bystrej. Pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
stół bilardowy. W gospodarstwie mile widziane są 
zwierzęta gości. Jest możliwość rozbicia namiotów. 
W pobliskim Rąblowie można korzystać z basenów 
i quadów. 



W ofercie - ognisko z kiełbaskami i podpłomyki oraz 
wiele innych produktów pochodzących z gospodar-
stwa, takich jak świeże mleko od krowy, swojski ser, 
jajka, warzywa i owoce.  W okresie zimowym można 
skorzystać z wyciągu narciarskiego w Rąblowie, od-
dalonego o ok. 1,5 km. 

Pozostałe rekomendowane przez Lokalną 
organizację Turystyczną „Kraina Lessowych 
Wąwozów” obiekty noclegowe:

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe 
„Energetyk”, ul. Paderewskiego 10,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 67 00,  
energetyk@cswenergetyk.lublin.pl

Dom Pielgrzyma, ul. Zamkowa 24,  
24-160 Wąwolnica, tel. (81) 882 50 04, 
wawolnica@diecezja.lublin.pl

Dwór Nałęczowski Vitaligs SPA,  
ul. Słoneczna 20, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 
47 24, 607 368 400, vitaligs@vitaligs.pl

Montis*** Hotel & Spa, ul. Nałęczowska 1, 24-
320 Poniatowa, tel. (81) 820 55 26, fax (81) 820 
55 26, recepcja@hotelmontis.pl

Hotel „Słowik”*** - Restauracja, ul. Spacerowa 
3, 24-320 Poniatowa, tel. (81) 820 41 61,  
info@hotel-slowik.pl

Hotel „Spichlerz pod Żurawiem”, ul. Puławska 
116, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. 515 114 614, 
recepcja@spichlerzpodzurawiem.pl

Jesienna Rezydencja, ul. Kościuszki 7,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 44 56  
w. 600, marketing@zlun.pl

„Kemping u KRAKA”, Bochotnica Kolonia 
32a, 24-150 Nałęczów, tel. 601 159 720, 
kemping@ukraka.pl

Łubinowe Wzgórze, Łąki 45a, 24-160 Łąki,  
tel. + 48 512 371 309, recepcja@lubinowe.pl

Orle Gniazdo, ul. Kolejowa 17, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 50 16 111,  
601 911 666, orle@o2.pl

Pawilon Angielski, ul. Małachowskiego 5,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 50 14 456  
w. 308, marketing@zlun.pl



Pokoje Gościnne Marianna Moszyńska, 
ul. Andriollego 4, 24-150 Nałęczów,  
tel. (81) 501 42 96, 697 408 079

Pokoje Gościnne Pory Roku,  
ul. Spółdzielcza 3, 24-150 Nałęczów,  
tel. (81) 501 42 31, 601 481 000, 
poryroku@adres.pl

Rozanna, ul. 3 Maja 2, 24-160 
Wąwolnica, tel. (81) 88 25 009,  
797 574 232, info@rozanna.pl 

SPA Ruska Bania, Głusko Małe 2,  
24-310 Karczmiska, tel. 730 774 033, 
rezerwacja@ruskabania.net

Termy Pałacowe - Nałęczowianka,  
ul. Paderewskiego 1a, 24-150 Nałęczów,  
(81) 501 44 56, marketing@zlun.pl

Willa „Boże Oko”, Strzelce 28b, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 501 51 94, 509 367 
574, recepcja@prywatnesanatorium.pl

Willa „Agnieszka”, ul. Krakowska 41 A,  
24-160 Kazimierz Dolny,  
tel. (81) 882 04 11, willaagnieszka@wp.pl

Willa Brzozy, ul. Głębocznica 8, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 501 40 84, 668 127 
745, oob-feniks@home.pl

Willa Faustynka, ul. Głębocznica 4b, 
24-150 Nałęczów, tel. 607 106 845,  
601 731 963

Willa Feniks, ul. Poniatowskiego 23,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 40 84, 
668 127 745, oob-feniks@home.pl

Wellness&Spa „W Krainie Alicji”,  
ul. Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów,  
tel. (81) 501 51 25, 609 925 609, 
recepcja@wkrainiealicji.pl

Willa „Pod Basztą”, ul. Tyszkiewicza 
26, 24-120 Kazimierz Dolny,  
tel. (81) 473 55 35, 693 
150 835,  info@podbaszta.pl

Willa Raj, ul. Lipowa 15, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 501 40 84,  
668 127 745, oob-feniks@home.pl

Willa Uciecha, ul. 1 Maja 22,  
24-150 Nałęczów, (81) 50 15 101, 
marketing@zlun.pl

Ormonde Resorts Willa Różana 
oraz Willa GIOIA Hotel & SPA, 
al. Lipowa 8, 24-150 Nałęczów, 
tel. (81)  743 07 82,  
recepcja@ormonderesorts.pl



Tu zjesz
oferta gastronomiczna 
rekomendowana przez 
Lokalną organizację 
Turystyczną „Kraina 
Lessowych Wąwozów”

Atrium, al. Grabowa 1A, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 501 44 56 
w.102, marketing@zlun.pl

Dom Przyjęć „Wołyń”,  
ul. Paderewskiego 5, 24-150 
Nałęczów, tel. (81) 501 42 71,  
502 036 431

Karczma Biesiada, 24-204 
Wojciechów 151a, tel. (81) 517 72 
02, 607 371 556,  
karczmabiesiada@op.pl

Kawiarnia-Galeria „Jaśminowa”,  
ul. Klonowa 7, 24-150 Nałęczów,  
tel. (81) 501 58 50, 793 830 585,
jasminowa@jasminowa.pl

Kawiarnia Restauracja Amperia Cafe, 
ul. Paderewskiego 10,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 50 16 701, 
energetyk@cswenergetyk.lublin.pl

Kawiarnia Pałacowa, al. Małachowskich 5,  
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 43 56 
w.331, marketing@zlun.pl

Pawilon Angielski, ul. Małachowskiego 1, 
24-150 Nałęczów, tel. (81) 501 60 27, 
marketing@zlun.pl

rozanna, ul. 3 Maja 2, 24-160 
Wąwolnica, tel (81) 88 25 009, 
797 574 232, info@rozanna.pl 

Restauracja „Karczma Nałęczowska”,  
ul. Poniatowskiego 4, 24-150 Nałęczów, 
tel. (81) 501 45 78, 509 33 44 38 
karczmanaleczowska@wp.pl

Restauracja „Słowik”, ul. Spacerowa 3, 
24-320 Poniatowa, tel. (81) 820 41 61, 
info@hotel-slowik.pl

Stołówka „W Starej Aptece”,  
ul. Lipowa 4 , 24-150 Nałęczów,  
tel. (81) 501 43 56 w.296, 691 090 185, 
mpardyka@wp.pl

Termy Pałacowe, ul. Paderewskiego 
1A, 24-150 Nałęczów, (81) 501 44 56, 
marketing@zlun.pl



Ważne adresy 
Gmina Janowiec
Gminny Ośrodek Kultury – Punkt Informacji Turystycznej, Plac Wolności 1,  
24-123 Janowiec, tel. 81 881 52 89, gokjanowiec@o2.pl

Gmina Józefów nad Wisłą
Gminne Centrum Kultury, ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad Wisłą,  
tel.  81 828 50 78, www.gckjozefownadwisla.pl

Gmina Karczmiska 
Gminny Ośrodek Kultury w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze 196 A,  
24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 69, www.gokkarczmiska.pl

Gmina Kazimierz Dolny 
Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 15, 24-120 Kazimierz Dolny,  
tel. 81 881 07 09, cit@kokpit.com.pl 
Kazimierski Ośrodek Promocji, Kultury i Turystyki, ul. Lubelska 12,  
24-120 Kazimierz Dolny, tel. 81 88 10 040, kokpit@kokpit.com.pl ,  
www.kokpit.com.pl

Gmina Końskowola 
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli (tymczasowy Punkt Informacji  
Turystycznej), ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola, tel./fax 81 88 16 269, 
gok_konskowola@post.pl, www.gok.konskowola.pl

Gmina Nałęczów
Centrum Informacji Turystycznej - Lokalna Organizacja Turystyczna  
„Kraina Lessowych Wąwozów”, Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów,  
tel. 81 501 61 01, info@kraina.org.pl, www.kraina.org.pl
Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów,  
tel. 81 501 40 69, nok@naleczow.pl, www.noknaleczow.pl  



Gmina Opole Lubelskie
Opolskie Centrum Kultury – Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole 
Lubelskie, tel. 81 827 25 67, 81 827 25 71,  
cit@opolelubelskie.pl, sekretariat@
ockopolelubelskie.pl, www.ockopolelubelskie.pl

Gmina Poniatowa
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w 
Poniatowej – Punkt Informacji Turystycznej, ul. 
Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 45 54, 
ckpit@poczta.onet.eu, www.ckpit.poniatowa.pl 

Gmina Puławy 
Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, u. Folwarki 1, 
Gołąb, 24-100 Puławy, tel. 81 881 32 22,  
gok-golab@wp.pl, www.gokgolab.pl 
Punkt Informacji Turystycznej oraz Izba Produktu 
Lokalnego, ul. Folwarki 2, Gołąb, 24-100 Puławy,  
tel. 790 231 027, informacjaturystyczna@tlen.pl 

Miasto Puławy 
Centrum Informacji Turystycznej, Al. Królewska 4, 
24-100 Puławy, tel. 81 458 67 40, 
turystyka@domchemika.pl
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska 
Polskiego 4, 24-100 Puławy, tel. 81 88 79 601, 
domchemika@domchemika.pl, www.domchemika.pl

Gmina Wąwolnica
Gminny Dom Kultury (Punkt Informacji  
Turystycznej), ul. Rynek 32, 24-160 Wąwolnica,  
tel. 81 882 50 14, info.wawolnica@onet.pl 

Gmina Wojciechów
Gminny Ośrodek Kultury (Punkt Informacji Turystycznej), 
Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów, tel. 81 517 72 10, 
81 517 76 22, gok@agroturystyka.pl,  
www.gokwojciechow.pl 

Powiat Puławski  
Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19,  
24-100 Puławy, tel. 81 886 11 00,  
starostwo@pulawy.powiat.pl, www.pulawy.powiat.pl 

Polecamy również:
Biuro podróży „ANAS”, ul. Bernardyńska 12/10,  
20-109 Lublin; ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin,  
tel. 81 532 38 88, turystyka@anas.lublin.pl 
 
Kazimierz-tour.pl Elżbieta Skoczylas - usługi 
przewodnickie,  ul. Kołłątaja 48/4, 24-100 Puławy,  
tel. 604 116 147, biuro@kazimierz-tour.pl



Organizowane w Krainie Lessowych Wąwozów 
imprezy cykliczne podczas których poznasz nasz 
region, zwyczaje i tradycje oraz produkty lokalne: 

KWIECIEń–MAJ 
• Dzień ziemi organizowany przez Oddział 
Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym 
• Święto Wina w Janowcu
• Święto Sadów w Józefowie nad Wisłą 

CZERWIEC–LIPIEC
• Dni Wisły organizowane przez Oddział 
Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym 
• Dni Poniatowej „Poniato-wianki”
• Nałęczowska Noc Świętojańska
• Jarmark Opolski „Manufaktura Smaków”  
w Opolu Lubelskim
• Święto Truskawki w Gminie Puławy
• Święto Róż w Końskowoli
• Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym 
• ogólnopolskie Spotkania Kowali 
i ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej 
w Wojciechowie

SIERPIEń–WRZESIEń 
• Szanty i ryby w Opolu Lubelskim  
„Teraz Pstrąg”
• „Święto Bobru”- Dni Karczmisk
• Międzynarodowe zawody Balonowe 
w Nałęczowie 
• Warsztaty Archeologii Doświadczalnej 
w Grodzisku Żmijowisko 
• Święto Jesieni organizowane przez Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym i Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
• Dożynki gminne organizowane 
w poszczególnych gminach Krainy 
Lessowych Wąwozów 

Lokalne produkty i smaki poznasz również 
na kiermaszach produktów lokalnych 
organizowanych cyklicznie w Nałęczowie 
i Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy również 
do uczestnictwa w licznych cyklicznych 
rajdach pieszych i rowerowych oraz 
spływach kajakowych. 

Więcej informacji o organizowanych  
w regionie imprezach znajdziecie  
Państwo na stronie: www.kraina.org.pl 



Lokalna Organizacja Turystyczna  
„Kraina Lessowych Wąwozów”

Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
tel. 81 501 61 01, info@kraina.org.pl,  

www.kraina.org.pl
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