
1. Gospodarstwo Agroturystyczne Władysława Cywińska
Dratów 1 A, 21-075 Ludwin, tel. 602 228 774
Największym atutem gospodarstwa jest jego położenie, w odległości 10m od węd-

karskiego jeziora Dratów, w otoczeniu lasu. Do dyspozycji gości samodzielny dom, 
w którym znajdują się 3 pokoje + sypialnia, łazienka z WC, kuchnia. Obok domu taras 
i altana, gdzie można miło spędzić wieczór z bliskimi przy grillu. Dodatkowymi atrak-
cjami w gospodarstwie są łódka z wiosłami, 4 rowery. W pobliżu prywatne stawy rybne 
oraz łowisko.

2. Gospodarstwo Agroturystyczne Wiesława Kiejnich
Kobyłki 11, 21-075 Ludwin, tel. (81) 757 05 56
e-mail: anna.kiejnich@interia.pl
Gospodarstwo agroturystyczne oferuje pokoje gościnne w domu gospodarzy. Ła-

zienka oraz aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem do wyłącznej dyspozycji gości. 
Znajduje się tu miejsce do rozpalenia ogniska i grilla oraz ogrodzony plac zabaw. 
Dodatkową atrakcją jest możliwość zorganizowania kuligu, przejażdżek bryczką. 
W pobliżu gospodarstwa znajduje się 7 jezior. Cisza, spokój, rodzinna atmosfera oraz 
smaczna regionalna kuchnia to cechy, które goście wspominają najczęściej. 

3. „Leśny Domek” Maria i Mirosław Bochniarz
Ludwin 88, 21-075 Ludwin, tel. (81) 757 02 50, 607 659 200
e-mail: mm-bochniarz@wp.pl
Pośród łąk, lasów, pól i torfowisk – w takim otoczeniu znajduje się budynek przezna-

czony do wyłącznej dyspozycji gości, którego głównym atutem jest cisza, spokój i duża 
przestrzeń. Koło domu jest małe kąpielisko z możliwością łowienia ryb, grill, ognisko, bo-
isko do siatkówki. W domu są 2 kuchnie, 2 pokoje: 4-osobowy i 3 osobowy z 2 łazienkami. 

4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy gościńcu” 
Grądy 29, 21-075 Ludwin, tel. (81) 757 01 92, 697 944 980
e-mail: aczarnecka@onet.pl
Gospodarstwo oferuje 5 pokoi (13 łóżek) w domu gospodarzy – w  pełni umeblo-

wane, z TV i dostępem do Internetu. Dysponujemy 3 łazienkami oraz wyposażoną 
w niezbędne sprzęty  kuchnią do wyłącznej dyspozycji gości.  Jadalnia bezpośrednio 
połączona z kuchnią  pozwala na serwowanie całodziennego wyżywienia. Gospody-
ni kusi łasuchów domowej roboty pączkami, bułkami, pierogami oraz blinami, a dla 
zwolenników nowoczesnej, zdrowej kuchni przygotowuje naturalne soki oraz sałatki. 
W zimowe wieczory zmarzluchów rozgrzewamy grzanym winem oraz domowej ro-
boty nalewkami, zapraszamy też do skorzystania z sauny. Na terenie gospodarstwa 
znajduje się sad, miejsce do grillowania, biesiadowania oraz  wędkowania. Gospo-
darstwo rekomendowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej – kategoria Dwa 
słoneczka. 

5. Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara Gutek
Kaniwola 84 A, 21-075 Ludwin, 
tel. 500 154 764, e-mail: barbaragutek@wp.pl
Gospodarstwo zlokalizowane jest ok. 2 km od najgłębszego z jezior Pojezierza Łę-

czyńsko - Włodawskiego - Piaseczna. Niedaleko las pełen grzybów, w pobliżu trasy 
rowerowe, szlaki turystyczne, stadnina koni. Nad jeziorem znajduje się ośrodek wy-
poczynkowy z bazą gastronomiczną, plażą i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Obok 
ukryty w lesie rezerwat - jezioro Brzeziczno. Gospodarstwo posiada grill, bezpieczny 
parking dla samochodów, duże ogrodzone boisko, plac zabaw dla dzieci. Gospodyni 
oferuje całodzienne wyżywienie.

6. „Majątek Rutka” Zbigniew Kołodziej
ul. Wesoła 4, 21-013 Puchaczów, tel. (81) 757 57 75, 602 555 316
www.majatekrutka.eu, e- mail: majatek.rutka@o2.pl
Gospodarstwo położone nad kanałem Wieprz - Krzna, w zacisznym miejscu z dala 

od zabudowań wiejskich. W niedalekiej odległości znajduje się jezioro Dratów - ideal-
ne dla wędkarzy. Od kilku lat „Majątek Rutka” specjalizuje się w hodowli polskich ras 
zachowawczych, które można oglądać w gospodarstwie. Gościom oferuje się 7 pokoi 
z łazienkami. W domu znajduje się sala szkoleniowo- bankietowa. 

7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Jabłonką” Bojakowski Antoni
Nadrybie Dwór 49, 21 - 013 Puchaczów, tel. 607 544 009 
www.agroturystykanadrybie.com.pl, e-mail: podjablonka@o2.pl
Gospodarstwo oferuje pokoje z osobnym wejściem, łazienkami i kuchnią. Położone 

jest w sąsiedztwie Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Na terenie gospodarstwa 
znajduje się altana z grillem, miejsce na ognisko, wokół dużo drzew i kwiatów, staw, 
w pobliżu zalewisko gromadzące dzikie ptaki. W okolicy kilka jezior z wypożyczalniami 
sprzętu pływającego oraz możliwością wędkowania. Swoich gości zachęca do odwie-
dzania muzeum oraz ścieżek przyrodniczych w Poleskim Parku Narodowym.

8. Gospodarstwo Aero-Turystyczne Anna Schellenberg
Nadrybie Ukazowe 54, 21-013 Puchaczów, 
tel. (81) 757 91 41, 511 300 170
Gospodarstwo jako jedyne w woj. lubelskim posiada ofertę dla amatorów sportów 

powietrznych. Posiadany przez gospodarstwo trawiasty pas startowy dla awionetek, 
śmigłowców, motolotni i paralotni oraz miejsce do kołowania i postoju daje możliwość 
uprawiania sportów powietrznych, organizacji zawodów lotniczych i lotów widoko-
wych. Gospodarstwo oferuje osobny budynek dla gości, a w nim komfortowe pokoje 
z łazienkami. Na parterze budynku znajduje się aneks kuchenny z pełnym wyposaże-
niem, sala klubowa z barkiem i kominkiem

9. Agroturystyka „Pod Świerkami” Anna i Tomasz Radko
Nadrybie Wieś 61, 21-013 Puchaczów, tel. (81) 757 59 53, 692 641 481
www.agronadrybie.pl, e-mail: agronadrybie@gmail.com
Dom w lecie przystrojony jest kwiatami we wszystkich barwach tęczy. Otaczają go 

strzeliste świerki, które dają schronienie ptakom. Blisko domu znajduje się sad, do 
którego gospodarze zapraszają swoich Gości, w porze wiosennej, by nacieszyli oczy 
śnieżnobiałym kwiatem wiśni i jabłoni, a latem by skosztowali słodkich malin, dojrza-
łych w promieniach słońca jabłek, czy soczystych śliwek. Altana z grillem, a także 
miejsce na ognisko to miejsce biesiad dla Gości. Dodatkowo boisko do siatkówki, stół 
do piłkarzyków oraz rowery, a dla najmłodszych piaskownica i huśtawki. 

10. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Anusi” Anna Mazurkiewicz, 
Stara Wieś 17, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 757 50 66, e-mail: anusia@gmail.com
Gospodarstwo położone we wsi Stara Wieś w gminie Puchaczów. Do dyspozycji 

gości jest 5 pokoi 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami i aneksem kuchennym. Łącznie 
20 miejsc noclegowych. Na wyposażeniu posiadamy rowery, skuter, stół do tenisa 
stołowego, wymiarowe boisko do siatkówki, huśtawki, grill wraz wędzarnią i piecem 
na prosiaka oraz altanę mieszczącą ok. 30 osób. Gospodarstwo współpracuje z prze-
wodnikiem turystycznym, który może oprowadzić gości po wszystkich zakątkach wo-
jewództwa lubelskiego.

11. „Orzechowe Zacisze”
Nadrybie Wieś 55, 21-013 Puchaczów
tel. 692 730 326, e-mail: sylwiapleskot22@o2.pl
Agroturystyka Orzechowe Zacisze to siedlisko położone na terenia Pojezierza Łę-

czyńsko – Włodawskiego, pośród magicznych jezior i lasów Polesia Lubelskiego, 
w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Zapraszamy do całorocznej w pełni 
wyposażonej poleskiej chaty, zapewniającej ciszę i spokój, możliwość obcowania 
z przyrodą, co gwarantuje udany wypoczynek.

12. Gospodarstwo Agroturystyczne Ewa Guz
Łańcuchów 19A, 21-020 Milejów, tel. (81) 723 31 30, 600 763 594
www.ewaguz.vgh.pl, e-mail: ewa_guz@wp.pl 
Gospodarstwo położone jest w otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego 

bezpośrednio nad rzeką Wieprz. Do dyspozycji gości jest osobny dom i duża altana 
z grillem. W budynku, znajduje się aneks kuchenny, 2 pokoje 3-osobowe i 2 pokoje 
2-osobowe z łazienkami. Na dole przytulny salonik z kominkiem. Gospodarstwo orga-
nizuje spływy kajakowe, wędkowanie, wycieczki rowerowe. Udostępnione są siłownia, 
stół do bilardu, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz narty biegowe. Gospodarstwo 
rekomendowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej – kategoria - Dwa sło-
neczka.

13. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Niewiadomskich”
Beata i Krzysztof Niewiadomscy, Jaszczów 295, 21-020 Milejów
tel. (81) 757 27 77, 604 590 264, e-mail: krzysztof_niewiadomski@wp.pl
Gospodarstwo położone na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. 

Oferuje pokoje gościnne w domu gospodarzy, którzy są abstynentami. Do dyspozycji 
gości są trzy pokoje oraz jedna, wspólna łazienka, dostępny jest również aneks ku-
chenny. W gospodarstwie znajdują się liczne zwierzęta m.in. konie, kucyki, psy. Do-
datkowo stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki oraz łączka namiotowa. Staw 
i rzeka Wieprz daje możliwość wędkowania. Możliwe jest rozpalenie ogniska i grilla. 
Bliskość lasu sprzyja zbieraniu grzybów, jagód.

14. „Marynka” Anna i Krzysztof Rutkowscy
Wólka Cycowska 71, 21-070 Cyców, tel. 513 179 186, 509 348 295
www.marynka.pl, e-mail: marynka71@op.pl
W miejscowości Wólka Cycowska do dyspozycji gości jest 47 miejsc noclegowych 

w 5 domkach całorocznych z łazienkami (część domków z aneksem kuchennym). 
W budynku głównym znajdują się dwie sale konferencyjno - bankietowe oraz stołówka 
słynąca w okolicy z pysznych pierogów. Duża altana na zewnątrz obiektu zachęca do 
biesiady na świeżym powietrzu. Ofertę wzbogacają korty do tenisa ziemnego, boisko 
do siatkówki plażowej i piłki nożnej, wypożyczalnia rowerów, basen zewnętrzny, si-
łownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, staw rybny (możliwość wędkowania), bilard.

15. „Cyganówka” Teresa i Joanna Cygan
Wólka Cycowska 9, 21-070 Cyców
tel. 505 074 701, e-mail: joannacygan@vp.pl
Gospodarstwo specjalizuje się w organizowaniu przejażdżek konnych, nauce jazdy 

konnej, która prowadzona jest na sześciu koniach rasy małopolskiej ze znajdującej 
się w gospodarstwie stajni o nazwie „Lansada”. Młodych adeptów sztuki jeździeckiej 
zapraszają kuce do jazdy konnej – Witraż, Karino, Cytryn i Wojtek. Gospodarstwo pro-
wadzi również zajęcia z hipoterapii. Aktualnie gospodarstwo nie posiada miejsc noc-
legowych, ale zaprasza na weekendowe spotkania przy ognisku i spacery w siodle 
po okolicy. Duża przestrzeń zachęca do poznawania i podziwiania bogactwa przyrody 
Polesia.

16. Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipscy”
Nowa Wólka 2, 21-077 Spiczyn, tel. (81) 75 20 259, 601 831 417
www.agroturystyka-lipscy.pl, e-mail: info@agroturystyka-lipscy.pl 
Gospodarstwo oferuje 10 miejsc noclegowych, w pokojach dwu i trzy osobowych. 

Na terenie gospodarstwa znajduje się ogrodzony parking. Istnieje możliwość wypo-
życzenia rowerów a także organizacji spływu kajakowego. Do dyspozycji gości jest 
także grill oraz miejsce na ognisko a dla najmłodszych duże podwórko do zabaw. 
Położenie gospodarstwa sprzyja amatorom aktywnego wypoczynku oraz pozwala na 
odpoczynek w miłej atmosferze.

17. Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta Lipińska
Witaniów 26, 21-010 Łęczna, tel. (81) 752 24 03, 666 171 086
Gospodarstwo o charakterze rolniczo – hodowlanym oferuje pokoje gościnne 

w domu gospodarzy. Obiekt położony nad rzeką Wieprz, na terenie Nadwieprzań-
skiego Parku Narodowego. Turystów, którzy lubią ciszę i spokój oraz obcowanie 
z przyrodą, a także miłą rodzinną obsługę - zaprasza przez cały rok. Do dyspozycji 
gości są 3 pokoje oraz 1 łazienka. Istnieje możliwość skorzystania z aneksu kuchen-
nego z pełnym wyposażeniem. Z sadu za domem rozpościera się wspaniały widok na 
„łęczyński przełom Wieprza”. Gospodarstwo posiada 3 rowery turystyczne.

18. Gospodarstwo Agroturystyczne „Maja” 
Siczek Halina, Grabniak 55A, 22-234 Urszulin
tel. 887 910 220, www.maja-noclegi.pl, e-mail: h.siczek@op.pl
Gospodarstwo położone na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w odległości 200 

m od plaży i kąpieliska przy jeziorze Rotcze. Do dyspozycji gości są 3 pokoje (je-
den 2-osobowy i dwa pokoje 4-osobowe), każdy pokój posiada balkon, w pokojach 
4 osobowych jest możliwość dostawienia łóżeczka, jest aneks kuchenny, wspólna 
łazienka dla 3 pokoi, altanka z grillem, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, 
rowery, bezpłatny parking. W odległości 2 km od gospodarstwa znajduje się Muzeum 
Poleskiego Parku Narodowego, w okolicy jest dużo ścieżek  pieszych , rowerowych 
i szlaków konnych. Naturalne środowisko, jeziora, lasy i czyste powietrze - oto atuty 
naszej okolicy.

19. Agroturystyka Modrzewiowy Zajazd Jerzy Łoszak
Kropiwki 1, 21-230 Sosnowica, tel. 504 109 774
www.modrzewiowyzajazd.kei.pl, e-mail: wetwlodawa@wp.pl 
Dom na skraju niewielkiej wsi otoczony dużymi kompleksami leśnymi. Cisza, spokój 

dzika przyroda, malownicze krajobrazy to szansa przeżycia przygody dzięki której 
będzie się tu powracać. To oferta dla ludzi poszukujących natury, pragnących od-
naleźć się w zagonionej współczesności. Na parterze domu znajduje się duży salon 
z umieszczonym pośrodku kominkiem w połączeniu z aneksem kuchennym oraz 
łazienka i trzy sypialnie. Poddasze to sypialnia małżeńska oraz pokój 3 osobowy 
i łazienka.

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar”
Ludwin Kolonia 20, 21-075 Ludwin
tel.  517 776 596
www.leczna.agroturystyka.pl
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ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE
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Przydatne adresy
Poleski Park Narodowy
ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
tel. (82) 571 30 71
www.poleskipn.pl

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie
ul. Czerwonego Krzyża 7, 
22-200 Włodawa
tel. (82) 57 22 178
www.muzeumwlodawa.pl

Muzeum Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia 
Hola 1, 22-244 Stary Brus
tel. (82) 560 76 350 

Gród Słowiański
Wólka Bielecka 7, 21-020 Milejów
tel. (81) 757 12 61, 693 191 808
www.horodyszcze.lbn.pl

Dom Tradycji Ludowej
Stara Wieś 62, 21-010 Łęczna 
tel. 508 839 175 
www.domtradycjiludowej.pl

Turystyka, Rekreacja i Rozwój Aneta Wójcik
Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin
tel. 517 776 596
Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego (w tym rowerów, kasków, 
dwuosobowej przyczepki rowerowej do przewozu dzieci, fotelików 
rowerowych, kijków do nordic walking), nauka prawidłowej techniki 
chodzenia z kijkami, usługi przewodnickie po terenie Pojezierza Łę-
czyńsko – Włodawskiego i Poleskiego Parku Narodowego. 

Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
tel. (81) 531 52 02
www.turystyka-pojezierze.pl

Ulotka fi nansowana ze środków Powiatu Łęczyńskiego

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
 

Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie to jeden z najatrakcyjniejszych re-
gionów turystycznych Lubelszczyzny. To położony pomiędzy Wieprzem 
i Bugiem fragment Polesia Lubelskiego, wchodzącego w skład objętego 
patronatem UNESCO Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Za-
chodnie”. 

Polesie to kraina jezior, lasów i bagien. Miejsce przenikania wielu kultur 
i tradycji, gdzie swoje majątki posiadały znane rody szlacheckie i ma-
gnackie. Do dziś bez trudu znajdziemy tu prawosławne i unickie cerkwie, 
katolickie kościoły, żydowskie synagogi, ślady obecności osadników nie-
mieckich. O burzliwych dziejach pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy 
przypominają liczne pomniki i cmentarze wojenne. Nie brakuje tu również 
ciekawych miejsc i zabytków. Poleski Park Narodowy, wielokulturowe mia-
sta Łęczna i Włodawa, ruiny zamku w Zawieprzycach, skansen w Holi, 
Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród turystów.

Turyści wypoczywający na Pojezierzu mogą skorzystać z bogatej oferty 
kwater agroturystycznych, gdzie spotkają się ze słynną wschodnią gościn-
nością i poznają smaki regionalnej kuchni.

Aktywny wypoczynek 

Liczne lasy, jeziora, stawy, a także dzikie rzeki Wieprz i Bug przyciągają 
amatorów aktywnego wypoczynku w gronie rodziny lub znajomych. Atrak-
cje dla siebie znajdą tu ludzie o różnych preferencjach: od spokojnych 
spacerów po lasach i torfowiskach, wędkowania, pływania, nurkowania, 
wycieczek rowerowych, kajakowych poprzez  jazdę konną, aż do sportów 
powietrznych. Na terenie Pojezierza znajdują się ścieżki przyrodnicze, 
szlaki piesze, rowerowe, samochodowe, konne, nordic walking oraz bird 
watching. Organizowane są spływy kajakowe, rajdy rowerowe, regaty i kur-
sy nurkowe oraz żeglarskie.

Poleski Park Narodowy 

Znajdujący się na Pojezierzu Poleski Park Narodowy to raj dla wielbicieli 
natury, a przede wszystkim miłośników obserwacji ptaków wodno - błotnych 
(żurawie, czaple, łabędzie, różne gatunki kaczek i gęsi) oraz drapieżnych, 
w tym bielika. W parku żyje również duża populacja żółwi błotnych, łosi, bo-
brów, a także kilka gatunków roślin owadożernych. Zwiedzanie i poznawa-
nie atrakcji parku ułatwiają doskonale przygotowane i oznakowane ścieżki 
dydaktyczne. Tajemnicze poleskie bagna i moczary oraz ich mieszkańców 
można też podziwiać z wież widokowych, a chwile odpoczynku zapewniają 
specjalnie w tym celu przygotowane wiaty i pola namiotowe. W Muzeum 
Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu znajdują się ciekawe 
ekspozycje przyrodnicze, etnografi czne i historyczne, a także edukacyjny 
plac zabaw dla dzieci.
Ścieżki przyrodnicze:
• „Tropem przyrody” – 0,2 km, Urszulin
• „Żółwik” – 0,5 km, Stare Załucze
• „Dąb Dominik” – 2,5-3,5 km, Łomnica
• „Perehod” – 5 km, Pieszowola
• „Spławy” – 7,5 km, Stare Załucze
• „Obóz powstańczy” – 4 km, Lipniak
• „Mietiułka” – 21 km, Łowiszów
• „Czahary” - 6,5 km, Zastawie

Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”

Pojezierze Łęczyńskie to znajdujące się w okolicach Łęcznej skupisko 17 
z ponad 60 jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Wśród  nich znaj-
dują się zarówno wyjątkowo atrakcyjne zbiorniki o charakterze rekreacyj-
nym (Piaseczno, Krasne, Łukcze, Rogóźno, Zagłębocze), jak i rezerwaty 
przyrody (Brzeziczno). Położone wśród lasów, malownicze jeziora stano-
wią doskonałe miejsce do wypoczynku, nauki żeglowania, nurkowania oraz 
wędkarstwa.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy 

Wieprz to jedna z największych rzek Lubelszczyzny. Na jej środkowym 
odcinku utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Zwężająca się na 
odcinku  Łańcuchów  - Zawieprzyce przełomowa dolina Wieprza należy 
do najpiękniejszych krajobrazowo zakątków Lubelszczyzny. Malowniczo 
meandrująca rzeka stanowi atrakcję  dla kajakarzy oraz wędkarzy. Podró-
żując z biegiem Wieprza mijamy zespoły dworsko – parkowe  w Milejowie,  
Łańcuchowie, Łęcznej, pałac Sonnenbergów w Kijanach oraz ruiny zamku 
w Zawieprzycach.

Skansen w Holi

Zamkowa kaplica w Zawieprzycach

Nad jeziorem Rotcze

Jezioro Piaseczno

Spływ kajakowy rzeką Wieprz
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