
JANOWIEC 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Ruiny Zamku rodziny 

Firlejów 

 

 

 

 

budowę w stylu renesansowym rozpoczęto z fundacji 

Mikołaja Firleja na początku XVI w. na bazie zespołu 

obronnego poprzednich właścicieli wsi, Janowskich 

herbu Syrokomla. Rezydencję rozbudowywano do 

XVIII w. z udziałem m.in. włoskiego architekta Santi 

Gucciego, wykorzystując miejscowy kamień 

wapienny oraz cegłę. Ostatnim prywatnym 

właścicielem zamku był do 1975 r. Leon Kozłowski, 

który przekazał twierdzę Muzeum Nadwiślańskiemu 

w Kazimierzu Dolnym. Do zwiedzania udostępniono 

m.in. Budynek Bramny, Dom Północny oraz obiekty 

przeniesione na tereny sąsiadujące z zamkiem. 

Niepowtarzalny charakter ruinom zamku nadają 

wizerunki rycerzy oraz czerwone pasy nawiązujące do 

XVI-wiecznej dekoracji. W wyremontowanym 

budynku północnym mieści się hotel, gdzie można 

zatrzymać się na nocleg. Z ruinami janowieckiego 

zamczyska wiąże się wiele legend, liczne są wersje 

podania o Czarnej Damie. Odbywa się tu Turniej 

Rycerski „O pierścień Czarnej Damy". Raz w roku 

odbywa się tu słynne „Święto Wina” oraz majówka 

rycerska na zamku.  

Czynne 

-  w okresie od 1 maja do 30 września: codziennie w 

godz. 10:00-17:00, dodatkowo krużganki i dziedziniec 

czynne codziennie w godz. 17:00-20:00 

- w okresie od 1 października do 31 marca od wtorku 

do niedzieli w godz. 09:00-15:00 

Z wyjątkiem 1 stycznia (Nowy Rok), Niedzieli 

Wielkanocnej, Bożego Ciała (czynne od godz. 13:00), 

1 i 11 listopada oraz 25 grudnia (Boże Narodzenie) 

CENNIK 

 bilet normalny (zamek, dwór i spichlerz) – 

12 zł 

 bilet ulgowy (zamek, dwór i spichlerz) – 8 zł 

 bilet normalny z oprowadzaniem przez 

przewodnika po Zamku (dwór i spichlerz 

indywidualnie) – 15 zł 

 bilet ulgowy z oprowadzaniem przez 

przewodnika po Zamku (dwór i spichlerz 

indywidualnie) – 11 zł 

 bilet rodzinny  z oprowadzaniem przez 

przewodnika po Zamku (dwór i spichlerz 

indywiduzalnie) – 40 zł  

 bilet na dziedziniec i krużganki (bez wystaw 

na zamku, we dworze i spichlerzu) w godz. 

10:00-20:00 (w sezonie), 09:00-16:00 (poza 

sezonem) – 7 zł 

 karnet na wszystkie ekspozycje Muzeum 

Nadwiślańskiego (w Kazimierzu Dolnym, 

Puławach, Janowcu i Żmijowiskach) ważny 

1 miesiąc od dnia sprzedaży – 

 

Muzeum Zamek w Janowcu  

24-123 Janowiec,  

ul. Lubelska 20 

tel./fax: 81 881 52 28 

 



normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 

 bilet rodzinny dla dwojga opiekunów z 

dziećmi do lat 18 – 30 zł 

 oprowadzanie po wystawach (osobno zamek 

i dwór) – 20 zł  

 oprowadzanie po wystawach w języku 

angielskim – 90 zł  

 parking przy Dworze z Moniak – 6 zł 

 udostępnienie miejsca pod ognisko – 150 zł 

 udostępnienie terenu parku oraz zamku na 

ślubne sesje zdjęciowe – 200 zł 

 organizacja konferencji, spotkań, imprez, 

koncertów, pokazów rycerskich itp. – cena 

umowna 

Dzień wolnego wstępu: środa 

Dzień wolnego wstępu przeznaczony jest dla 

osób indywidualnych oraz grup, które 

wcześniej zgłosiły chęć zwiedzania.  

Uczestnicy lekcji muzealnych, odczytów i prelekcji 

odbywających się na ekspozycjach muzealnych 

obowiązani są do wykupienia jednorazowych biletów 

wstępu do muzeum. Chęć udziału w zajęciach 

dodatkowych w muzeum prosimy zgłaszać z 

minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

Oferta  noclegowa: 

 sześć pokoi gościnnych we Dworze z 

Moniak (doba w pokoju: 1 osoba / 60 zł, 2 

osoby / 100 zł, każda kolejna dostawka 30 zł) 

 pokój na Zamku (dostępny w okresie maj-

wrzesień, doba w pokoju: 1 osoba / 100 zł, 2 

osoby / 200 zł) 

 

Zespół dworski 

 

 

 

 

 

Znajduje się tuż obok ruin zamku. Składa się z 

zabytkowych budynków przeniesionych z pobliskich 

terenów Lubelszczyzny (Dwór z Moniak, Stodoła z 

Wylągów, Spichlerz z Podlodowa, Spichlerz z 

Kurowa) 

DWÓR Z MONIAK 
Wybudowany w latach 1760-1770 we wsi Moniaki, 

niedaleko Urzędowa na Lubelszczyźnie. Drewniany z 

mansardowym dachem, pobitym gontem, wyróżnia 

się regularnym ukształtowaniem wnętrza 

charakterystycznym dla dworów z drugiej połowy 

XVIII wieku. Przeniesiony do Janowca w latach 

1978-1985. We dworze znajduje się stała wystawa 

wnętrz domu ziemiańskiego oraz pokoje gościnne. 

STODOŁA Z WYLĄGÓW 
Drewniana XIX-wieczny budynek pochodzący z 

okolic Kazimierza Dolnego. Jego wnętrze służy 

organizacji koncertów i spektakli teatralnych. 

SPICHLERZ Z PODLODOWA 
Drewniany budynek z XIX wieku. przeniesiony z 

Podlodowa nad Wieprzem. Wewnątrz wystawa 

etnograficzna: sztuka ludowa, rzemiosła lokalne, 

 

24-123 Janowiec,  

ul. Lubelska 20 

tel./fax.: 81 881 52 28 

 



transport wodny, rybołówstwo. 

LAMUS 
Budynek z przełomu XIX/XX wieku przeniesiony do 

Janowca z Kurowa. Drewniany na podmurówce, na 

planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny. 

Dach naczółkowy kryty gontem. Usytuowany na 

wzgórzu zamkowym w Janowcu stanowi istotny 

składnik istniejącego tam zespołu dawnego 

budownictwa drewnianego. 

 

 

Kościół pw. Stanisława 

Biskupa i św. Małgorzaty 

 

 

 

 

 

 

Zbudowany w latach 1537-1559 z fundacji Piotra 

Firleja na murach gotyckiego kościoła z XIV wieku, 

przebudowany w latach 1585-1600 wg planów 

architekta Santi Gucciego, a następnie w stylu 

renesansowym przez Jakuba Balina. Wchodząc do 

świątyni, zauważymy, iż boczna nawa to mały gotycki 

kościółek. Główny ołtarz to przykład stylu 

barokowego. Najcenniejszym zabytkiem wnętrza 

kościoła jest manierystyczny nagrobek Andrzeja 

Firleja oraz jego żony Barbary - dzieło Gucciego, 

który nie tylko był architektem, ale i rzeźbiarzem. 

Przed kościołem znajduje się pomnik - tablica ku czci 

mieszkańców ofiar II wojny światowej. 

 

Msze święte:  

Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30, 15.30 

Święta zniesione: 8.00, 10.00, 17.00 

 

ul. rynek 6 

24-123 Janowiec n/ Wisłą 

tel. 81 881 52 27 

e-mail: janusz.socha@neostrada.pl 

 

 

Kamieniołom w Nasiłowie 

 

 

 

 

 

 

W przeszłości eksploatowano tu skały, które używane 

były m.in. do regulacji koryta Wisły. Położony na 

lewym brzegu Wisły uważany jest przez geologów za 

najlepsze odsłonięcie warstw pogranicza kredy i 

trzeciorzędu. O tym, jak różnorodny był świat 

morskich organizmów żyjących w istniejącym tu 

kiedyś zbiorniku morskim, świadczą liczne 

skamieniałości, amonity, małże, gąbki, ślimaki, czy 

jeżowce. Rzadszymi znaleziskami są zęby dużych 

drapieżnych gadów, jaszczurek morskich – 

mozazaurów. 

 

 

 

Prom „Serokomla”  

 

 

 

 

 

 

 

Pływa pomiędzy miejscowościami Nasiłów i 

Bochotnica. Można przeprawić jednorazowo 20 osób i 

3 samochody osobowe lub jeden autokar. Od maja do 

30 października, codziennie w godzinach od 8.00 do 

20.00, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 

21.00. Istnieje także możliwość przeprawy w innych 

godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.  

 

CENY BILETÓW : 

Samochód osobowy z kierowcą - 8 zł 

Samochód dostawczy z kierowcą (BUS)- 12 zł 

Samochód ciężarowy z kierowcą (do 10t)- 16 zł 

Motocykl z kierowcą - 6 zł 

Bilet normalny (dorośli) - 4 zł 

Bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci) - 2 zł 

Dzieci: do 5 lat - bezpłatnie 

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób - 3 zł (od 

osoby) 

Slipowanie łodzi - 5 zł 

 

Prom „Serokomla” 

tel. 663 600 016 

tel. (81) 881 52 15 

 

 

mailto:janusz.socha@neostrada.pl


 

 

Zalew w Janowicach 

 

 

 

 

 

 

Położony w otoczeniu lasu zbiornik wodny na rzece 

Plewce, lewostronnym dopływie Wisły.  Stanowi 

idealne miejsce wypoczynku i rekreacji, czynne od 

czerwca - do września codziennie w godzinach od 

8.00-20.00. Kąpielisko jest strzeżone od godz. 10.00-

18.00. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu  

pływackiego. Na terenie zalewu jest wyodrębniono 

miejsce na biwak, parking na 100 samochodów, punkt 

gastronomiczny. Dla miłośników wędkarstwa 

możliwość odpłatnego połowu. 

 

 

Tel. 81 881 58 15, 602 858 898 

 

 

 

Restauracja „Serokomla” i 

„Dom chleba” 

 

 

 

 

 

 

Położona jest w centrum Janowca, w środku znajduje 

się również sklep. Można tu nabyć oryginalną 

pamiątkę-chlebowy janowiecki zamek, smaczne, 

ekologiczne i zdrowe przetwory rolno-spożywcze, 

skarby z janowieckich lasów i ogrodów, a także kupić 

obraz. Dla dzieci dodatkową atrakcją jest mini ZOO.  

 

 ul. Rynek 12 

24-123 Janowiec n/Wisłą 

Tel. 81 881 52 40 

www.janowiec.serokomla.com.pl 

www.reypol.com.pl 

relpol@reypol.com.pl 

Serokomla@janowiec.serokomla.com.pl 

 

Magiczne ogrody- 

rodzinny park tematyczny 

To pierwszy w Polsce park tematyczny zbudowany w 

oparciu o oryginalną, baśniową historię. Przekraczając 

jego bramę, przenosimy się do niezwykłego świata, 

zamieszkałego przez magiczne istoty. Na powierzchni 

12 hektarów, wśród drzew i roślin, powstały 

wyjątkowe krainy, place zabaw, restauracje, 

cukiernie, kawiarnie. Obiekt jest przystosowany do 

wizyty osób niepełnosprawnych i niewidomych.  

Trzcianki 92, 24-123 Janowiec 

tel. 502 223 349 

Wielkie otwarcie sezonu:  30.04.2016  

maj-wrzesień , czynne codziennie od 

10:00-19:00 

październik:  sb-nd, 10:00-17:00 

Cennik: 

bilet ulgowy: 24 zł, normalny: 29 zł 

rodzinny- 3 osoby: 59 zł, 4 osoby: 78 zł, 

a każda następna osoba 19 zł.  

Cennik nie dotyczy grup 

zorganizowanych. 

 

 

Restauracja,, MAĆKOWA 

CHATA" 

Stylowa restauracja mieści się w zabytkowym 

przedwojennym budynku przy Rynku. Wysmakowany 

wystrój, zdjęcia dawnego Janowca i sympatyczni 

gospodarze stwarzają atmosferę spokoju i 

gościnności. Wzbogaca ją dodatkowo doskonała 

kuchnia. 

 ul. Sandomierska 2, 24-123 Janowiec 

   tel. (81) 881 54 62 , kom.  507 194 

720  

   e-mail:   mackowa_chata@op.pl 

 

 
QUCHNIA NA 

PODZAMCZU 

Restauracja znajduje się obok Gminnego Ośrodka 

Kultury. 

Plac Wolności 9, 24-123 Janowiec 

tel. 504 100 266  (czynna od 11-18 

, weekend od 11 -20) 

 

 

KARCZMISKA 

 

Nazwa atrakcji Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Grodzisko w 

Chodliku zwane 

„Troją Północy" 

 

 

 

 

Jedno z największych i najlepiej zachowanych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych w Polsce. Odkryte około 1907 r. przez ks. 

Antoniego Chotyńskiego. Miejsce badań wykopaliskowych 

prowadzonych w latach 50-tych i 60-tych XX w. przez prof. A. 

Gardawskiego. Zachowała się tu potrójna linia wałów, która miejscami 

sięga 2 m. Obejmuje obszar ok. 8 ha. Zamieszkiwali go Słowianie 

najprawdopodobniej z plemienia Lędzian. 

 

Chodlik 

 

 

Cmentarzysko 

 

Zespół ponad dwudziestu kopców, które są prawdopodobnie 

 

Chodlik 

http://www.janowiec.serokomla.com.pl/
http://www.reypol.com.pl/
mailto:relpol@reypol.com.pl
mailto:mackowa_chata@op.pl


kurhanowe w 

Chodliku 

 

 

 

 

 

pozostałością cmentarzyska kurhanowego sprzed ok. 1200 lat. 24 

listopada 2010 r. cmentarzysko zostało wpisane do rejestru zabytków. 

Wpis obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha na której 

zlokalizowanych jest 29 kurhanów zgrupowanych w trzech skupiskach. 

Jak podaje LWKZ w Lublinie wczesnośredniowieczne cmentarzysko 

kurhanowe datowane jest na VIII-XI wiek i oddalone około 1,5 km od 

miejscowości Chodlik. Przeprowadzone w 2010 r. badania 

archeologiczne potwierdziły obecność wczesnośredniowiecznego 

cmentarzyska kurhanowego w tym miejscu. Odkryto m.in. warstwy 

przepalonych ludzkich kości oraz liczne fragmenty naczyń 

ceramicznych oraz okucia pasa wykonane z brązu. Cmentarzysko należy 

łączyć z pobliskim grodziskiem w Chodliku stanowiącym jedno z 

największych centrów osadniczych w tamtym okresie. Cmentarzysko 

jest miejscem badań od 2010 r. przez archeologów „Misji 

Archeologicznej” w Chodliku  z PAN z Warszawy przy współpracy 

Gminy Karczmiska i sponsorów. 

 

 

 

Dwór Wesslów 

 

 

 

 

 

 

Wybudowany w I poł. XIX w., a następnie  przebudowany na styl 

klasycystyczny. Znajduje się w Zespole dworsko-parkowym w 

Karczmiskach. Obecnie swoją siedzibę ma w nim Gminna Biblioteka  

i Dom Kultury w Karczmiskach, w której mieści się Regionalna Izba 

Pamięci i Tradycji oraz Karczmiska Galeria Sztuki Wspólczesnej. 

 

 

ul. Centralna 6 

24-310 Karczmiska, 

Tel. (81) 828 70 69 

 

Cmentarz przy 

kościele,  mogiła 

zbiorowa z okresu I 

wojny światowej 

 

 

 

 

 

Zlokalizowana w zachodniej części cmentarza w Karczmiskach. 

Pochowano tu żołnierzy armii austro-węgierskiej (z 8 i 49 pułku 

piechoty, 13 i 225 pułku piechoty Landsturm oraz 31 batalionu 

strzelców) poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku oraz 

kilkudziesięciu żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku. 

 

Parafia Rzymsko-

Katolicka 

p.w. św. Wawrzyńca  

w Karczmiskach 

ul. Kościelna 1 

24-310 Karczmiska 

Telefon: (081) 828-70-11 

 

Muzeum 

Kolejnictwa na 

stacji w 

Karczmiskach 

 

Znajdują się w nim eksponaty kolejowe z czasów świetności 

Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej.  Obok muzeum znajduje się wieża 

widokowa, z której można oglądać panoramę najbliższe okolicy. 

 

ul. Opolska 2, 

24-310 Karczmiska 

Kontakt i telefony zobacz: 

Nadwiślańska Kolejka 

Wąskotorowa 

 

Kapliczka 

„Zjawienie" 

 

 

 

 

Umiejscowiona w Lesie Chodelskim między wsiami Chodlik i Bielsko 

w gminie Karczmiska oraz mogiła zbiorowa ofiar terroru na ludności 

polskiej - mieszkańcach wsi Kazimierzów. Na mogile znajduje się 

pomnik lastrykowy oraz dwie tablice z nazwiskami zamordowanych  2 

listopada 1942 r. Miejsce to odnaleźć można na trasie żółtego szlaku 

turystycznego: Kazimierz Dolny - Opole Lubelskie - Bęczyn. 

 

 

 

 

Zespół dworsko - 

parkowy 

 

 

 

Zespół dworsko - parkowy z XIX w. w tym: dwór, rządcówka (obecnie 

budynek mieszkalny), dawny spichlerz (obecnie urząd gminy), dawna 

stajnia (obecnie umiejscowione są w nim lokale handlowe). 

 

ul. Centralna 10 

24-310 Karczmiska 

 

Kościół parafialny 

pw. św. Wawrzyńca 

 

 

 

 

 

 

Kościół wybudowany w latach 1842- 48 pw. św. Wawrzyńca, dzięki 

staraniom ks. Jana Bałuszyńskiego  i Ignacego Wessla. Poświęcił go w 

1848 r. proboszcz kazimierski, ks. Ignacy Pełczyński. Prace 

renowacyjne wykonano po II wojnie światowej. Ołtarz główny z 

kamienia o 4 kamiennych filarach z figurą Chrystusa Pana 

Ukrzyżowanego oraz ruchomym obrazem męczeństwa św. Wawrzyńca.  

Dwa ołtarze boczne w nawie: po lewej - z obrazem MB Szkaplerznej, po 

prawej - Niepokalanego Poczęcia NMP ( mal. na skórze w XVIII w., 

pochodzi z poprzedniego kościoła). W drugim ołtarzu jest też ruchomy 

 

Parafia Rzymsko-

Katolicka 

p.w. św. Wawrzyńca w 

Karczmiskach 

ul. Kościelna 1 

24-310 Karczmiska 

Telefon: (081) 828-70-11 



obraz św. Mateusza. Chrzcielnica z drzewa lipowego. Na chórze 

muzycznym 6-głosowe organy z 1846 r., renowacja m. in. w 1974). 

Obok kościoła drewniana dzwonnica wybudowano ok. 1723 r., 

restaurowana w 1982 z 2 dzwonami firmy Felczyńskich z Przemyśla z 

1962 r., poświęcił je bp Jan Mazur. 

 

Msze św. w niedziele i święta o godzinie  7.30,10.00 i 11.30, w dni 

powszednie o godzinie 7.30, 8.00 

 

 

Nadwiślańska 

Kolejka 

Wąskotorowa 

 

 

 

 

 

 

 

To jedna z nielicznych w kraju, a jedyna na Lubelszczyźnie, wciąż 

działająca „ciuchcia”. Jej początki sięgają końca XIX stulecia. 

Przejażdżki trasą biegnącą poprzez malownicze tereny Kotliny 

Chodelskiej i lubelskiego Powiśla, stanowią wyjątkową atrakcję 

turystyczną. 

Pociągi kursują we wszystkie niedziele od maja do końca września 

2016r. o godz.11.00. Dodatkowy pociąg 3 maja 2016r. W każdą ostatnią 

niedziele miesiąca pociąg będzie kursował do stacji w Poniatowej. 

Ceny biletów na całą trasę 30 km z ogniskiem w Polanówce: 
- dorośli: 20 zł 

- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 13 zł 

- dzieci do lat 6: bezpłatnie 

 

Ceny biletów na  trasę 20 km (bez ogniska): Karczmiska-Opole-

Karczmiska 

- dorośli: 17 zł 

- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 11 zł 

- dzieci do lat 6: bezpłatnie 

Ceny biletów na  trasę 10 km (z ogniskiem ): Karczmiska-

Polanówka-Karczmiska 

- dorośli: 11 zł 

- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 8 zł 

- dzieci do lat 6: bezpłatnie 

Uwaga: 
- Nie prowadzi się rezerwacji miejsc 

- Catering  przygotowany przez zewnętrzną firmę 

PRZEJAZDY GRUPOWE (Do wyboru 3 trasy: 10, 30 i 50 km) 

TRASA 1 Karczmiska – Opole Lubelskie (lub Poniatowa) – 

Karczmiska (ognisko) 30 km 

Ilość wagonów Liczba osób do: Dorośli Młodzież 

2 65 1300 zł 800 zł 

3 90 1400 zł 900 zł 

4 110 1600 zł 1100 zł 

5 155 1800 zł 1200 zł 

6 200 2200 zł 1500 zł 
 

 

Sekcja Nadwiślańskiej 

Kolejki Wąskotorowej  

 

ul. Opolska 2  

24-310 Karczmiska  

tel: 81 828 70 18 

kom.:506 346 639 

INFORMACJA (pon. 

- pt.: 8:00 – 15:00 ) 

 
 

   



Dąb Władek z 

Zagrzęby 

 

 

 

Dąb szypułkowy rosnący w Karczmiskach. Wiek ok. 700 lat - pamięta 

czasy Władysława Łokietka! Obwód pnia 825 cm, wysokość 32 m. 

Poważnie ucierpiał podczas burzy w sierpniu 2010 roku. 

 

ul. Nadrzeczna  

24-310 Karczmiska 

Pomnik 

“PAMIĘCI 

POLEGŁYCH 

BOHATERÓW  

Z KARCZMISK 

ZA 

NIEPODLEGŁOŚĆ 

OJCZYZNY” 

 

Pomnik jest ważnym symbolem historii Karczmisk XX w. stanowi hołd 

złożony poległym mieszkańcom naszej miejscowości podczas I wojny 

światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Wzniesiono go z 

inicjatywy społeczności wsi Karczmiska ok. 1930 r. w pobliżu budynku, 

w którym w latach 1889-1981 miał siedzibę Urząd Gminy. Plac wokół 

pomnika był centralnym miejscem organizacji obchodów, świąt, 

uroczystości państwowych i lokalnych. Gromadzili się tu mieszkańcy 

Karczmisk i Gminy z okazji obchodów Dnia Niepodległości, 

Konstytucji 3 Maja, Dnia Żołnierza, itp. na placu przed pomnikiem 

strażacy przeprowadzali musztrę i ćwiczenia. 15 sierpnia 1936 r. 

podczas uroczystości patriotycznej poświęcono i zamontowano tablicę 

główną na pomniku oraz dwie tablice z 33 nazwiskami „Pamięci 

poległych bohaterów z Karczmisk za Niepodległość Ojczyny”.  

Dzięki staraniom władz samorządowych Gminy Karczmiska w 2014 r. 

pomnik i plac odzyskały swoje walory. Powrócono do pierwotnego 

usytuowania pomnika na nasypie oraz zagospodarowano teren placu. 

Plac od 2006 r. nosi nazwę: Plac Niepodległości, a pomnik w 2014 r. 

został wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Karczmiska. 

24-310  Karczmiska 

Pierwsze  

ul. Centralna  

 

KAZIMIERZ DOLNY 

 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

Kościół Farny p. w. 

św. Jana Chrzciciela 

i św. Bartłomieja 

Apostoła. 
 

 

 

Najstarsza ze świątyń w Kazimierzu Dolnym, początkowo 

gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego”. 

Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i 

Różańcowa. Z bogatego wyposażenia kościoła na uwagę 

zasługują przede wszystkim organy z 1620 r. 

Kancelaria parafialna 

081 881-08-70 

081 881-01-76 

081 882-00-70 

 

Budynek dawnej 

dzwonnicy 
 

 

 

 

 

Zbudowana w 2 poł. XVIII w., spłonęła w 1853 r. Odbudowana i 

rozbudowana na budynek mieszkalny w 1886 r. Obecny wygląd 

jest wynikiem prac restauracyjno-architektonicznych 1984-1987 

Tadeusza Augustynka. 

 

 

Kościół szpitalny p. 

w. św. Anny 
 

 

 

 

 

W miejscu obecnego kościoła drewniany budynek istniał już 

prawdopodobnie od co najmniej 1530 r. Świątynia murowana 

stanęła w tym miejscu w 1671 r. Kościół jest jednonawowy, 

wzorowany częściowo na kościele farnym. Pod prezbiterium 

znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami. 

Kancelaria parafialna 

081 881-08-70 

081 881-01-76 

081 882-00-70 

 

Klasztor OO. 

Reformatów i 

Sanktuarium p.w. 

Zwiastowania 

Najświętszej Marii 

Panny 
 

 

 

Kościół ufundowany w 1589 r. Przy kościele osiedlili się 

franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli 

świątynię, a w latach 1638-68 dobudowali część klasztorną, 

otoczoną w 1 poł. XVIII w. wysokimi murami obronnymi z 

wejściem w postaci tzw. Krytych schodów. W okresie okupacji 

(od 1942 do lipca 1944 r.) klasztor zajmowało gestapo, a piwnice 

zamieniono na więzienie. W 1956 r. w klasztorze powstało 

muzeum, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, 

dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic 

Kazimierza 

 

Kościół klasztorny OO. 

Reformatów w Kazimierzu 

Dolnym  

ul. Klasztorna 6 

 

tel. 081 88 101 18 

Budynek dawnej Obecna zbudowana została w drugiej połowie XVIII w. w stylu Czynne w godz. 10.00 – 17.00 



synagogi 

 

 

 

 

późnobarokowym. Wnętrza synagogi zdobione były bogatą 

polichromią naścienną i nasklepienną. Po zniszczeniach w czasie 

II wojny światowej odbudowano ją i gruntownie 

wyremontowano z przeznaczeniem na salę kina „Wisła” 

(czynnego do 2003 r.). Obecnie w Sali modlitw urządzona jest 

stała ekspozycja o charakterze muzealnym, a boczne 

pomieszczenia wykorzystywane są jako pokoje do wynajęcia 

Ceny biletów: 6,00 zł normalny 

4,00 zł ulgowy 

Bilet grupowy 4,00 (powyżej 10 

osób) 

tel. 692 578 677 

Zespół zamkowy 

 (Ruiny zamku i 

wieża strażnicza)  
 

 

 

 

 

 

Położony nad miasteczkiem zamek został ufundowany przez 

króla Kazimierza wielkiego w I poł. XIV w. W czasie potopu 

szwedzkiego zamek został spalony i obrabowany, a kiedy utracił 

funkcje obronne, uległ stopniowemu zniszczeniu. Powyżej 

zamku znajduje się wieża strażnicza. Pochodzi z XIII w. i jest 

najstarszą budowlą Kazimierza Dolnego. Budowla zbudowana na 

planie koła o średnicy około 10m, wysokości 20 m, usytuowana 

jest w jednym z najlepszych punktów widokowych miasteczka.  

Zespól Zamkowy czynny (od 

maja do października) w 

godzinach 10.00-18.00  

(listopad-kwiecień) piątek 

sobota niedziela w godzinach 

10.00-15.00 

 

Tel. 81 888 07 72 

Cena biletu: 5,00  

 

Bilet upoważnia do wejścia na 

zamek i wieżę strażniczą. 

Góra Trzech Krzyży 
 

 

 

Z góry dobrze widać leżące w dole miasteczko oraz widok na 

Małopolski Przełom Wisły. Stojące tu epidemijne krzyże ustawili 

na pamiątkę ci, którzy przeżyli epidemie 

Cena biletu: 2,00 zł od osoby 

Łaźnia - nazywana 

również Starą 

Łaźnią 
 

 

 

 

 

Powstała w 1921 r.,  budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i 

pralni. W ostatnich latach pełni funkcje pensjonatowe i 

restauracyjne. W ścianę wmurowana tablica pamiątkowa: 

“Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny 

Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. 

Obecnie własność Stowarzyszenia Filmowców Polskich 

Obecnie działalność 

gastronomiczna 

Jatki 
 

 

Obecny budynek pochodzi z pocz. XIX wieku. Wcześniejsze 

jatki mięsne (koszerne) istniały tu już w XVI i XVII wieku. 

Budynek znajduje się w centrum Małego Rynku 

Obecnie działalność handlowa 

Kamienice Braci 

Przybyłów - pod św. 

Mikołajem  i św. 

Krzysztofem 

Powstały w 1615 r. wybudowane przez mieszczan – Mikołaja i 

Krzysztofa Przybyłów. Fasady przyozdobione są bogatą 

dekoracją wykonaną w technice stiuku z motywami sakralnymi, 

mitologicznymi a także ornamentami roślinnymi i zwierzęcymi 

Siedziba Banku Spółdzielczego 

i Urzędu Miasta Kazimierz 

Dolny 

Kamienica 

Celejowska 

Wzniesiona z kamienia wapiennego w 1635 r., posiada bogato 

zdobioną elewację i wysoką attykę.  

Obecnie w Kamienicy 

Celejowskiej mieści się  jedno z 

oddziałów Muzeum 

Nadwiślańskiego. Muzeum 

czynne codziennie w godz.  

.9.00-16.00 (od 1 października 

do 30 marca)  

  10.00-17.00 ( 1 

kwietnia-  30 września) 

Tel.81 8810 288 

 

Ceny biletów: 8,00 zł normalny 

5,00 zł ulgowy 

 

*karnet na wszystkie ekspozycje 

Muzeum Nadwiślańskiego (w 

Kazimierzu Dolnym, Puławach, 

Janowcu i Żmijowiskach) 

ważny 1 miesiąc od dnia 

sprzedaży – 

normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 

 

Dom Marii i Jerzego 

Kuncewiczów 

Willa „Pod Wiewiórką”, wzniesiona została w 1936 r. 

Zabytkowa, drewniana willa otoczona jest pięknym ogrodem. 

Willa udostępniona jest do 

zwiedzania  w godz. 



Odbywają się tu spotkania i wydarzenia kulturalne, głównie 

literackie. Obecnie własność Muzeum Nadwiślańskiego 

.9.00-16.00 środa-poniedziałek 

(od 1 października do 30 marca)  

  10.00-

17.00codziennie  ( 1 kwietnia-  

30 września) 

 

 9.00-16.00 (od października do 

kwietnia) 9.00-17.00 (maj- 

wrzesień) 

Tel.81 8810 102 

Ceny biletów: 6,00 zł normalny 

4,00 zł ulgowy 

 

*karnet na wszystkie ekspozycje 

Muzeum Nadwiślańskiego (w 

Kazimierzu Dolnym, Puławach, 

Janowcu i Żmijowiskach) 

ważny 1 miesiąc od dnia 

sprzedaży – 

normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 

 

Studnie miejskie (4) Studnia w centrum Rynku ma kilkusetletnią historię. Była 

niegdyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę 

abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody. Nową pompę 

zainstalowano w niej w latach 80-tych. Dzisiejszy wygląd nadał 

studni w 1913 r. arch. Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektując jej 

drewnianą obudowę i zadaszenie, jak również studni przy ul. 

Lubelskiej. Inne miejskie studnie znajdują się: na ul. 

Krakowskiej, ul. Lubelskiej i w narożniku rynku. 

Wstęp wolny 

 

 

Spichlerze Spichlerze sa symbolem Kazimierza. Na początku XVII w. było 

ich około sześćdziesięciu, do dziś zachowało się zaledwie 

jedenaście. Budowano je z miejscowego kamienia. Zwykle to 

budowle dwukondygnacyjne, z bogato zdobionym szczytem, 

wzorowanym na farze. Najstarszym z zachowanych  jest 

spichlerz Mikołaja Przybyły (ul. Puławska)  w którym mieści się 

Muzeum Przyrodnicze, pochodzący z 1651r. najmłodszym 

spichlerz Kobiałków (ul. Krakowska). 

Obecnie w spichlerzu Mikołaja 

Przybyły mieści się  jeden z 

oddziałów Muzeum 

Nadwiślańskiego - 

Muzeum Przyrodnicze czynne 

w : 

środa-poniedziałek (od 1 

października do 30 marca)  

9.00-16.00 ( 1 kwietnia-  30 

września) codziennie: 9.00-

16.00 

 Tel.81 8810 326 

Ceny biletów: 10,00 zł 

normalny ,ulgowy 5.00zł 

 

*karnet na wszystkie ekspozycje 

Muzeum Nadwiślańskiego (w 

Kazimierzu Dolnym, Puławach, 

Janowcu i Żmijowiskach) 

ważny 1 miesiąc od dnia 

sprzedaży – 

normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 

 

Dawny szpital-

przytułek dla osób 

starszych oraz kalek 

 

Ufundowany został w pierwszej połowie XVI w. Modernizacja 

budynku nastąpiła w latach 1626-1635 za sprawą daru Bartosza 

Celeja. Na te lata datowany jest również manierystyczny szczyt 

elewacji frontowej, zniszczony w czasie II wojny światowej, 

zrekonstruowany. 

  
 

 

Kazimierski Ośrodek Kultury, 

Promocji i Turystyki  

ul. Lubelska 12 

tel.81 88 10 040 

kokpit@kokpit.com.pl 
godziny otwarcia:  

 wtorek - piątek: 9.00 - 

19.00 

 sobota:9.00 - 18.00 



 niedziela: nieczynne 

 

Muzeum Sztuki 

Złotniczej i Galeria 

Wystaw Czasowych 

Ekspozycja stała Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej mieści się 

w zabytkowych piwnicach Gmachu Głównego Muzeum 

Nadwiślańskiego przy Rynku. Muzeum Sztuki Złotnicze otwarte 

w 1979r. Jedyna placówka tego typu w Polsce. W skład kolekcji 

wchodzą zbiory artystyczne i historyczne oraz literatura 

specjalistyczna poświęcona złotnictwu. 

 

Muzeum Nadwiślańskie oddział 

Sztuki Złotniczej 

Rynek 19 

Tel.81 8810 288 

czynne codziennie w godz. 

9.00-16.00 (od 1 października -

30 marca)  

9.00-17.00 (1 kwietnia- 30 

września) 

 

Muzeum Sztuki Złotniczej: 

bilet normalny w cenie 8,00 zł 

bilet ulgowy 6,00zł 

 

Galeria Wystaw Czasowych: 

 

 

*karnet na wszystkie ekspozycje 

Muzeum Nadwiślańskiego (w 

Kazimierzu Dolnym, Puławach, 

Janowcu i Żmijowiskach) 

ważny 1 miesiąc od dnia 

sprzedaży – 

normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 

 

Przeprawa 

Promowa 

Bochotnica Nasiłów 

Przeprawa promowa na trasie Nasiłów- Bochotnica czynna od 

kwietnia do listopada, w zależności od stanu Wisły. 

Godziny funkcjonowania: 

Przeprawa czynne codziennie w 

godzinach 8.00 - 20.00 

Prom pływa wahadłowo od 

brzegu do brzegu niezależnie od 

liczby osób na pokładzie. 

Przeprawa 

Promowa Kazimierz 

Dolny- Janowiec 

 

Przeprawa promowa na trasie Janowiec- Kazimierz Dolny 

czynna od kwietnia do listopada, w zależności od stanu Wisły. 
Godziny funkcjonowania: 
poniedziałek- piątek 8.00 - 

20.00  

soboty, niedziele, święta, dni 

wolne od pracy 8.00 - 21.00 

Prom pływa wahadłowo od 

brzegu do brzegu niezależnie od 

liczby osób na pokładzie.  

 

Cennik : 
BILETY INDYWIDUALNE 

 

    Osoba dorosła 6 zł   

    Młodzież szkolna, studenci, 

renciści, emeryci (za okazaniem 

dokumentu) 4 zł  

    Dzieci do lat 4 bezpłatnie  

    Osoby na wózkach 

inwalidzkich bezpłatnie 

    Bagaże podróżne bezpłatnie 

    Zwierzęta bezpłatnie 

 

POJAZDY Z KIEROWCĄ 

 

    Motocykl, skuter, quad, 

melex 8 zł  

    Samochód osobowy 9 zł  

    Samochód osobowy + 



przyczepa 16 zł  

    Samochód dostawczy, bus, 

traktor 16 zł  

    Samochód dostawczy, bus, 

traktor + przyczepa 19 zł    

 

BILETY ZBIOROWE (co 

najmniej 10 osób) 

 

    Osoby dorosłe 4 zł 

    Młodzież szkolna, studenci 3 

zł   

    Przewodnik wycieczki 

zorganizowanej bezpłatnie 

 

Bilety do nabycia na pokładzie 

promu 

 

Kontakt: 
Siedziba Spółki +48 81 

8815815; +48 694-803-430 

Pokład promu +48 602-858-898 

Prezes Zarządu +48 604-113-

446 

 

Manufaktura 

Muzealna 

W Manufakturze mogą odbywać się m.in. warsztaty, lekcje 

muzealne, wykłady, gry edukacyjne oraz spotkania tematyczne. 

Uczestnicy zajęć mają dostęp do nowocześnie wyposażonych 

przestrzeni. Specjalistyczne urządzenia oraz sprzęty pozwalają na 

korzystanie ze współczesnych technik przekazywania wiedzy. 

Dzięki  temu Manufaktura jest miejscem nie tylko biernego 

odbioru sztuki, ale aktywnego udziału w życiu kulturalnym. 

Tutaj poznać można m. in. tajniki ginących zawodów, tj. 

garncarstwo czy złotnictwo.  

W Manufakturze Muzealnej znajdują się: 

- Sala edukacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt (m.in. 

tablicę interaktywną oraz wysokiej klasy aparaturę wizyjną) 

pozwalający na realizację lekcji muzealnych, gier i spotkań oraz 

naukę poprzez twórczą zabawę. Istnieje możliwość 

komercyjnego wynajęcia sali na szkolenia, wykłady i spotkania, 

- Pracownia ceramiczna z zainstalowanym piecem 

ceramicznym oraz kołami garncarskimi do prowadzenia 

warsztatów związanych z odtwarzaniem garncarstwa 

historycznego oraz organizacji zajęć z praktyczną nauką 

podstawowych technik garncarskich dla młodzieży i osób 

dorosłych, w tym seniorów, 

- Pracownia złotnicza z warsztatem złotniczym oraz 

specjalistycznym sprzętem  i narzędziami, przeznaczona na 

warsztaty złotnicze. Oferta warsztatów złotniczych to unikatowa 

propozycja Muzeum. Organizujemy m. in. warsztaty dla 

seniorów i młodzieży oraz warsztaty dla muzealników. 

24-120 Kazimierz Dolny, ul. 

Podzamcze 20 

ODDZIAŁ CZYNNY: 

- od poniedziałku do piątku w 

godz. 08:00-16:00 

 

Z wyjątkiem 1 stycznia (Nowy 

Rok), Niedzieli Wielkanocnej, 

Bożego Ciała, 1 i 11 listopada 

oraz 25 grudnia (Boże 

Narodzenie) 

CENNIK: 

 bilet na zajęcia 

edukacyjne – 9,00 zł / 

os 

 lekcja muzealna 60 zł 

od grupy (nie więcej 

niż 30 osób) 

 wykład, zajęcia 

warsztatowe, 

wycieczka: 150 zł (nie 

więcej niż 20 osób) 

 organizacja zajęć 

edukacyjnych w 

pracowni złotniczej – 

cena umowna zależna 

od tematyki i grupy 

 organizacja zajęć 

edukacyjnych w 

pracowni ceramicznej 

– cena umowna 

zależna od tematyki i 

grupy 

 wynajęcie sali na 



godziny (do 3 godz.) 

100 zł za 1 godz. 

 wynajęcie sali na 1 

dzień (powyżej 3 

godz.) 500 zł 

 organizacja imprez 

okolicznościowych – 

cena umowna 

Kontakt: +48 81 88 100 50 

Adres e-mail: 

edukacja@mnkd.pl 

Park Rozrywki „Z 

fizyką za pan brat” 

od 14 kwietnia 2016 r. można odwiedzać Park Rozrywki „Z 

fizyką za pan brat”. W tym niezwykłym miejscu prawa fizyki 

wychodzą z kart podręczników - możemy je zobaczyć, poczuć, 

usłyszeć. 

Park jest nie tylko nieoceniona pomocą dydaktyczną dla 

nauczycieli, ale także ma szanse stać się obleganą atrakcją 

turystyczną. Choć skierowany jest przede wszystkim do 

młodzieży szkolnej to jak mieliśmy okazje przekonać się już na 

otwarciu, także dorośli dają wciągnąć się w wir eksperymentów. 

Zespół Szkół im. Jana 

Koszczyca Witkiewicza 

ul. Nadwiślańska 9, 24-120 

Kazimierz Dolny.  

Czynny od wtorku do niedzieli 

w godzinach 10:00 – 18:00. 

Ceny biletów: 

•    ulgowy:  6 zł (po okazaniu 

legitymacji szkolnej, 

studenckiej lub emeryckiej) 

•    normalny: 10 zł 

•    rodzinny: 20 zł 

Szczegółowe informacje: 

tel.: 510-765-066 

 

Mięćmierz Dawna wieś flisacka nad Wisłą, dziś „żywy skansen” z 

wiatrakami i sędziwymi, drewnianymi chatami. W pierwszej 

połowie XX w. osada zaczęła nabierać letniskowego charakteru. 

Przepiękny widok na wieś rozpościera się ze wzgórza 

Albrechtówka.  

 

Ruiny zamku 

Esterki w 

Bochotnicy 

Dawna twierdza  z XIV w., u stóp której zachowały się ruiny 

renesansowej kaplicy-mauzoleum Jana Oleśnickiego. W 

Bochotnicy znajduje się także dawny kamieniołom. Ze względów 

bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wejścia do grot - można 

oglądać go z zewnątrz. 

Bochotnica, 24-120 Kazimierz 

Dolny 

Park Linowy 

Kazimierz 

Park Linowy w Kazimierzu Dolnym jest to wspaniała forma 

spędzania wolnego czasu, gdzie bawić się mogą ludzie bez 

żadnego doświadczenia, zarówno dzieci, młodzież jak i osoby 

starsze. Ten rodzaj rozrywki przeznaczony jest dla każdego, kto 

zdecyduje się na ekscytującą przygodę, pełną odkryć i wrażeń. 

W parku jest kilka tras z przeszkodami o zróżnicowanym stopniu 

trudności, zawieszonych na różnej wysokości, pozwala 

odwiedzać park wielokrotnie i za każdym razem przeżyć coś 

nowego. Zlokalizowany na terenie kompleksu hotelowego. 

Godziny otwarcia Parku Linowego – w sezonie od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 11:00 – 18:00 lub dla grup 

zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Poza sezonem Park czynny w weekendy. 

ul. Krakowska 59/61 

24-120 Kazimierz Dolny 

kontakt@parkkazimierz.pl 

www.parkkazimierz.pl 

tel. 607 906 699 

Parchatka – stok 

narciarski 

Stok Narciarski PARCHATKA posiada bogatą ofertę skierowaną 

do miłośników śnieżnego szaleństwa. Znajdująca się przy stoku 

wypożyczalnia oferuje pełną gamę sprzętu narciarskiego i 

snowboardowego wraz z kaskami, które są obowiązkowe dla 

dzieci do lat 15. Początkujących zainteresuje zapewne szkoła 

narciarska „Marcelus-Ski” prowadząca na stoku lekcje nauki 

jazdy na nartach. Dla grup zorganizowanych przygotowane 

zostały atrakcyjne rabaty. W ofercie także Karczma Parchatka, w 

której oferowane są tradycyjne polskie przysmaki, a także 

noclegi. Stok narciarski w sezonie czynny od godziny 9:00 – 

Parchatka 187 

24-120 Kazimierz Dolny 

tel. 81/888 43 04 

tel. 516 750 040 

info@parchatka.pl 

www.parchatka.pl 

mailto:edukacja@mnkd.pl
http://www.parchatka.pl/oferta/karczma-parchatka.html?id=49
http://www.parchatka.pl/oferta/szkola-narciarska.html
http://www.parchatka.pl/oferta/szkola-narciarska.html


22:00, Karczma czynna cały rok. 

Stacja narciarska 

Kazimierz Dolny 

Na terenie stacji funkcjonują cztery wyciągi talerzykowe oraz o 

cztery trasy zjazdowe o długości: 590 m, 470m, 250 m i 110 m - 

dla początkujących i niedoświadczonych narciarzy. Trasy są 

bezpieczne, ratrakowane, regularnie naśnieżane, a wieczorem 

sztucznie oświetlony.   Goście stacji mają również do dyspozycji: 

  - szkółkę narciarską - wypożyczalnię sprzętu narciarskiego i 

snowboardowego - restaurację - bezprzewodowy internet - zniżki 

dla grup zorganizowanych - możliwość przygotowania ogniska - 

Snowpark 

Puławska 168, 24-120 

Kazimierz Dolny 

Tel: 505 222 405 
 

Ośrodek Turystyki 

Zagrodowa Osada w 

Uściążu 

To ośrodek warsztatów artystycznych i terapeutycznych oraz 

wyjątkowe miejsce twórczego wypoczynku, bliskiego kontaktu 

ze sztuka, natura i zwierzętami. W głównym budynku Osady, 

wyposażonym na wzór polskiego dworu ziemiańskiego z pocz. 

XX w., mieszczą się pokoje dla turystów i restauracja regionalna. 

Możliwość zorganizowania warsztatów dla grup 

zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Uściąż 114B, 24-120 Kazimierz 

Dolny, tel. 604 614 639 

zagrodowaosada@wp.pl 

www.zagrodowaosada.pl 

Ekomuzeum 

„Siedlisko 

Małgorzaty”  

Ekomuzeum „Siedlisko Małgorzaty” to miejsce, które pozwala 

na kontynuację tradycji rodzinnych oraz rozwijania 

zainteresowań własnych, jak tez możliwości przekazania wiedzy 

i umiejętności osobom zainteresowanym tą dziedziną życia. 

Oddane zostało do użytku dla potrzeb mieszkańców i turystów 

we wrześniu 2013 rok. W Siedlisku prowadzone są 3 warsztaty 

tkackie - dwa tradycyjne, wiekowe, wysłużone poprzednim 

pokoleniom, które udało się zaadaptować do pracy oraz jeden 

mały warsztat współczesny. Inna część izby przeznaczona jest na 

zajęcia z zakresu palmiarstwa i tworzenia tradycyjnych 

kwiatów ozdobnych z ziół i innych roślin zarówno uprawianych, 

jak też rosnących dziko. Istnieje możliwość zorganizowania 

warsztatów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Cholewianka 7 A, 24-120 

Kazimierz Dolny, tel. 510 

157 111 

email:urbanmalgorzata@tlen.pl 

www.siedliskomalgorzaty.pl 

 

Stajnia w Wylągach  Stajnia Wylągi położona jest w Kazimierskim Parku 

Krajobrazowym w odległości ok. 4 km od Kazimierza Dolnego. 

Wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego Wylągi. Stajnia 

ma charakter rekreacyjno-turystyczny, ale również działa tu 

sekcja sportowa Wylągi, reprezentująca Wojewódzki Klub 

Jeździecki Lublin. Główne przedmioty działalności to: nauka 

jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, organizacja obozów i kolonii 

jeździeckich, noclegi z wyżywieniem, rajdy konne, pensjonat dla 

koni, imprezy okolicznościowe. Co roku odbywają się tu wielkie 

obchody dnia Św. Marcina, pod nazwą „Hubertus”. 

Wylągi 43, 24-120 Kazimierz 

Dolny adam.gosia@wp.pl, 

 tel. 605 135 745,  

noclegi i obozy: 691 220 048, 

instruktor jazdy konnej: 784 

111 781, www.wylagi.pl 

Wąwozy Lessowe - 

Korzeniowy Dół, 

Małachowskiego, 

Plebanka  

Najbardziej znanym kazimierskim wąwozem w formie 

głębocznicy jest Korzeniowy Dół. Wąwóz ma długość około 500 

metrów, przebiega nim ścieżka dydaktyczna. Najpiękniejszy jest 

środkowy odcinek wąwozu, gdzie ściany mają wysokość nawet 

5-8 metrów, a korzenie drzew zwisają ze ścian. Krawędzie 

wąwozu porasta tu starodrzew dębowo-lipowo-grabowy. Jest to 

ulubione miejsce turystów, idealne na pamiątkowe zdjęcie. Z 

kazimierskiego rynku najbliżej jest do wąwozu Plebanka. 

Równie ciekawy jest Wąwóz Małachowskiego, o długości około 

400 metrów, który  prowadzi do Kuncewiczówki, a dalej do płyty 

upamiętniającej śmierć Juliusza hrabiego Małachowskiego. 

Szczególnie polecamy ofertę nocnego zwiedzania Kazimierza 

Dolnego, w której jednym z punktów programu jest nocne 

przejście wąwozem przy blasku pochodni. Niezapomniane 

wrażenie gwarantowane! ( Kazimierz-tour, tel. 604 116 147 

 

Galeria Czerwone 

Wino 

Galeria sztuki „czerwone wino” istnieje w Kazimierzu od 2008r. 

Prezentuje, promuje i sprzedaje prace wielu polskich artystów-

malarzy, grafików, rzeźbiarzy, ceramików. Współpracuje z 

pracowniami  i dekoratorów wnętrz oraz sztuki designu, potrafi 

sprostać nawet wytrawnym gustom i koneserom sztuki. 

ul. Senatorska 17, 24-120 

Kazimierz Dolny, tel. 

606 322 559  

Galeria Andała – 

Marek Andała 

Galeria istnieje od 8 lat, jest galeria autorską prezentującą 

głownie pastele. Prowadzący Marek Andała, wystawiający-

ul. Lubelska 9, 24-120 

Kazimierz Dolny, tel. 696 783 

http://www.wylagi.pl/stajnia/sekcja-jedziecka
http://www.wylagi.pl/stajnia/jazdy-konne
http://www.wylagi.pl/stajnia/jazdy-konne
http://www.wylagi.pl/stajnia/obozy/wakacje-2015
http://www.wylagi.pl/stajnia/obozy/wakacje-2015
http://www.wylagi.pl/noclegi
http://www.wylagi.pl/stajnia/rajdy-konne
http://www.wylagi.pl/stajnia/pensjonat
http://www.wylagi.pl/stajnia/pensjonat
mailto:adam.gosia@wp.pl
http://www.wylagi/
http://www.kraina.org.pl/kazimierztour.pl_elzbieta_skoczylas__uslugi_przewodnickie_id_623.html?ob=217
http://www.kraina.org.pl/kazimierztour.pl_elzbieta_skoczylas__uslugi_przewodnickie_id_623.html?ob=217


Marek Andała i Marta Max-Andała. 280 

Galeria Kolor – 

Roman Gruszecki 

Działa od 2009 roku. Prowadzi ją Jolanta Opolska i Roman 

Gruszecki. Galeria oferuje malarstwo olejne, akwarele, rysunek i 

ceramikę. Odbywają się wystawy tematyczne. 

ul. Senatorska 1/3, 24-120 

Kazimierz Dolny, 

www.galeriakolor.com  

tel. 603488 953, 660 441 625 

 

Galeria pracowni 

przemian – Sławek 

Wójcik 

Galeria sztuki współczesnej i pracownia plastyczna. Malarstwo 

abstrakcyjne, sztuka konceptualna, rzeźba, ceramika artystyczna i 

użytkowa, biżuteria, rękodzieło. 

Prezentuj prace absolwentów szkół plastycznych, projektantów i 

twórców rękodzieła z regionu lubelskiego. W galerii odbywają 

się również warsztaty artystyczne i spotkania twórców.  

ul. Lubelska 9, 24-120 

Kazimierz 

tel. 603 663 219, 693 504 192 

Galeria Autorska  

Beata Giza - 

Kwiecień 

Malarstwo olejne ,akrylowe, techniki własne, rysunek, grafika, 

wyroby artystyczne. Autor prac  Slawa Radow jest absolwentem 

Akademii Sztuk Pięknych, członkiem Związku Polskich 

Artystów Plastyków. Jego żona Marina Radowa, również 

Absolwentka ASP, zajmuje się sztuką użytkową , doradztwem 

artystycznym i arteterapią.  

Ul. Senatorska 1/3, 24-120 

Kazimierz Dolny, tel. 

609 556 008, 607 041 584 

Galeria – Ziemowit 

Jastrzębski 

Galeria autorska, przedstawiająca malarstwo olejne. Członek 

Towarzystwa Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, wieloletni 

członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. 

ul. Lubelska 7, 24-120 

Kazimierz, tel. 505 964 498  

Galeria Bibelot –

Robert Świderski 

Obrazy, rękodzieło artystyczne, ceramika, szkło. Istnieje od 

1998r. w sprzedaży szeroki asortyment malarzy związanych z 

Kazimierzem m.in. Łazorek, Gnatowski, Kosowski  

ul. Klasztorna 1, 24-120 

Kazimierz Dolny, tel. 509 028 

529 

Cmentarz Żydowski 

przy wąwozie 

Czerniawy 

 

 

Kirkut został założony w 1851 roku. Zachowanych zostało 

kilkadziesiąt nagrobków, z których najstarszych pochodzi z 

połowy XIX wieku. W czasie II wojny światowej nekropolia 

została niemal doszczętnie zdewastowana przez Niemców. Po 

wojnie wydobyto z ziemi kilkaset potłuczonych nagrobków i 

wybudowano z nich na cmentarzu lapidarium. Pęknięta ściana 

ułożona z kamiennych macew wg projektu T. Augustynka 

przypominać ma jerozolimską Ścianę Płaczu. 

Czerniawy, 24-120 Kazimierz 

Dolny 

Rejsy statkami Statki kursują przez cały dzień zabierając indywidualnych 

turystów oraz zorganizowane grupy. Do wyboru jeden z pięciu 

statków od małych łodzi rodzinnych do dużych jednostek z 

barem na pokładzie po rekonstrukcje statku wikingów. Rejs po 

Wiśle trwa ok. 50 min do 1 godz. Statek płynie w górę Wisły, 

obok zamku w Janowcu, do Męćmierza i z powrotem. 

Istnieje również przeprawienia się statkiem do  Janowieckiej 

przystani pasażerskiej skąd  do zamku w Janowcu można 

dojechać ciuchcią turystyczną. 

Rejs statkiem 

Bilet normalny 17 zł /grupowy 

15zł 

Bilet ulgowy 15 zł*/ grupowy 

13zł* 

 

Rejs statkiem do Janowca 

Bilet normalny 9 zł/ grupowy 

8zł 

Bilet ulgowy 8 zł*/ grupowy 

7zł* 

 

Przejazd ciuchcia  

Bilet normalny 8 zł/ grupowy 

7zł 

Bilet ulgowy 7 zł*/ grupowy 

6zł* 

 

*Bilet ulgowy przysługuje tylko 

dzieciom i młodzieży 

szkolnej do lat 18. 
Eko-busiki  Standardowo zaczynają wycieczkę z Dużego rynku ale mogą też 

odebrać Państwa z innego miejsca jak np. parking dla autokarów. 

Wszystkie trasy z audio przewodnikiem. Zarówno audio 

przewodnik jak i odebranie z innego miejsca za darmo. W 

przypadku grup szkolnych na każdy pojazd czyli na trzynastu 

pasażerów jeden opiekun gratis plus darmowy przejazd dla pilota 

i kierowcy autokaru. Mozliwość zamówienia dla państwa 

Rynek od strony kościoła 

Farnego obok kawiarni 

Rynkowa codziennie w godz. 

 9.00- 20.00, INFORMACJA: 

602 178 024,  

http://www.galeriakolor.com/


Kazimierskie koguty (tradycyjny wyrób regionalny z ciasta 

maślanego drożdżowego) z najstarszej Kazimierskiej 

piekarni oraz dostarczyć je do autokaru bez dodatkowych opłat. 

Cena dużego koguta - 4zł małego - 3zł.  

 

(10 sztuk czerwonych ekobusików  zmieści po 13 osób w 

każdym)  

Proponowane trasy: 

TRASA A : cena : dorośli: 10 zł, dzieci do lat sześciu: 7 zł Czas( 

ok. 40 min. ) 
 

kierunek:  Wąwóz Korzeniowy Dół  ( w trakcie wycieczki 

spacer po wąwozie) 

   Jest to jedna z najczęściej wybieranych tras.  W trakcie 

przejazdu zobaczycie Państwo najciekawsze zabytki Kazimierza 

Dolnego. Jadąc głównymi ulicami miasta czas umili audio 

przewodnik dzięki któremu poznacie Państwo trochę historii i 

zabawnych legend Kazimierskich. Miejscem docelowym naszej 

wycieczki jest wąwóz Korzeniowy Dół gdzie będziecie mieli 

Państwo czas na przespacerowanie się i samodzielne poznanie 

uroku najsłynniejszego kazimierskiego wąwozu. Po krótkim 

spacerze powrót na rynek ul. Lubelską. (Długość wąwozu około  

250m ) 

 

TRASA B : cena : dorośli: 15 zł, dzieci do lat sześciu: 10 zł. 

Czas ( ok. 60 min. ) 
 

kierunek: Wąwóz Korzeniowy Dół [rozszerzenie trasy A ) 

  Trasa  ta jest dodatkowo rozszerzona o przejazd promenadą nad 

Wisłą gdzie jadąc  zobaczymy dawne spichlerze kazimierskie . 

W trakcie wycieczki zahaczamy również o kazimierską „ścianę 

płaczu” czyli cmentarz żydowski gdzie w trakcie krótkiego 

postoju mamy czas na obejrzenie tego miejsca z bliska. 

Szczególnie polecamy tę trasę osobom które w Kazimierzu są po 

raz pierwszy.   

TRASA C : cena : dorośli:  10zł, dzieci do lat sześciu:   7zł Czas 

( ok. 30 min. ) 

„Leniwce Zwiedzają”   Trasa ta przeznaczona jest szczególnie 

dla osób ceniących sobie  bierny wypoczynek.  Proponujemy 

tutaj sam przejazd po Kazimierzu bez konieczności chodzenia. 

Idealna alternatywa dla poobiedniej drzemki.     

*Czas przejazdu jest to czas średni, który może ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od przewoźnika.  

 

 

e-mail: ekobusik@gmail.com 

pawelczopek@wp.pl 

 

Bobik- Imprezy 

integracyjne, Spływy 

Kajakowe, 

Przejażdżki jeepami 

i quadami i wiele 

innych 

 

Dla imprez grupowych obsługiwanych kompleksowo przez naszą 

firmę ceny ustalane są indywidualnie. Oto przykładowe ceny 

proponowanych przez nas atrakcji: 

 - samochody terenowe (1 szt) – 167 zł za 1 godzinę; 

- strzelnica pneumatyczna (1 stanowisko) – 110 zł za 1 godzinę; 

- strzelnica z łuku (1 stanowisko) – 110 zł za 1 godzinę; 

- quady (1 szt) – 150 zł za 1 godzinę; 

- tyrolka – 350 zł za 1 godzinę; 

Adres: 24-120 Bochotnica; 

Kazimierska 120, 24-120 

Telefon: 81 882 85 15 

 



-paintball – 75 zł za 1 os. 200 kulek; 

- spływ kajakowy – 55 do 75 zł za 1 kajak; w zależności od trasy 

- rzut toporkiem do celu – 100 zł za 1 godzinę; 

-karaoke – 800 zł za imprezę; 

- grill, ognisko i catering – wycena indywidualna w zależności od 

wymagań klienta; 

- boisko do siatkówki i mini piłki nożnej w pakiecie. 

-organizacja kuligu od 30 zł / osoba 

 

 

KOŃSKOWOLA 

 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Kościół farny p.w. 

Znalezienia Krzyża 

Św. i Św. Andrzeja 

Apostoła 
 

 

 

 

Kościół parafialny w Końskowoli pod 

rozszerzonym wezwaniem Znalezienia Krzyża 

Św. i św. Andrzeja Apostoła, ufundowany został 

w połowie XVI w. przez Andrzeja Tęczyńskiego, 

wojewodę lubelskiego i kasztelana krakowskiego. 

Jego metryka jest jednak starsza: pierwszy, 

drewniany kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. 

Powstał w końcu XIV w. Jak chce tradycja, 

murowane prezbiterium wystawiono w 1442r. z 

fundacji Jana Konińskiego. 

 

Msze św. w niedziele o godzinie 7.00, 9.00, 10.30, 

12.00, 17.00, w dni powszednie o godzinie 7.00 i 

18.00, w święta wolne od pracy o godzinie 7.00, 

9.00, 12.00 i 17.00 

 

Parafia Końskowola 

ul. Lubelska 86 

24 - 140 Końskowola 

tel.: 81 889 20 00 

 

 

Kościół szpitalny 

p.w. Św. Anny i Św. 

Marka Ewangelisty 
 

 

 

 

 

 

Kościół położony jest naprzeciwko dworu 

Tęczyńskich. Pierwotnie drewniany, 

prawdopodobnie wystawiony przez Andrzeja 

Tęczyńskiego jako kaplica dworska w czasie 

lokacji miasta. Przypuszcza się, że fundator 

wybierając wezwanie dla tej świątyni chciał 

uhonorować swoją matkę, Annę z Konińskich, 

wychowującą go po tragicznej śmierci ojca w 

czasie wyprawy Jana Olbrachta do Mołdawii. 

Obecnie istniejący, wybudowany w stylu 

architektonicznym nazywanym „renesansem 

lubelskim", został konsekrowany w 1613 r. 

Murowana, niewielka świątynia z początku XVII 

wieku otrzymała zadziwiająco bogaty program 

dekoracyjny i funkcjonalny jak na kościółek 

przyszpitalny. Bogato udekorowano sterczynowe 

szczyty kościoła - zachodni oraz wschodni 

oddzielający prezbiterium od nawy. 

 

ul. Lubelska 122 

24-140 Końskowola 

 

Ratusz i Rynek 
 

 

 

 

 

 

Ratusz wybudowany w 1775 r. z fundacji 

Aleksandra Augusta księcia Czartoryskiego we 

wczesnym stylu klasycystycznym. Jest głównym 

budynkiem świeckim kształtującym miejski układ 

przestrzenny Końskowoli. Posiada wartości 

artystyczne świadczące o tym, że zaprojektował 

go któryś z profesjonalnych budowniczych 

zatrudnionych na dworze księcia. 

 

ul. Rynek 35 

24-140 Końskowola 

 

Dwór Tęczyńskich 
 

 

 

Do niedawna sądzono, że zamek Tęczyńskich, o 

którym zaświadczają źródła, został zniszczony w 

czasie jednej z zawieruch dziejowych, jakie 

 

ul. Lubelska 97 

24-140 Końskowola 



 

 

 

 

przetoczyły się przez Polskę. 

Dzięki badaniom dr Adama Soćko wiemy, że 

obecna plebania - co do której zakładano, że 

powstała między 1613 a 1630 r. - w istocie rzeczy 

jest o niemal wiek starszym dworem rodu 

Tęczyńskich. 

 

Folwark z XVIII 

spichlerzem 

 

 

 

 

 

 

Folwark Istniejący już za Tęczyńskich, został 

znacznie rozbudowany przez Lubomirskich i 

Sieniawskich. Za rządów Aleksandra Augusta 

księcia Czartoryskiego, Końskowola stała się 

siedzibą administracji nadwiślańskich dóbr 

„Familii". Administracji tej podlegało 33 wsie, 

kilka miast i 7 wydzielonych folwarków, jak 

również młyny, jatki, cegielnie, tartaki i karczmy 

położone na ich obszarze. Sam folwark 

„konińskowolski" obejmował 900 ha; niewiele 

ustępował mu folwark „pożogowski". Folwark w 

Końskowoli obejmował, oprócz pałacu ekonoma, 

także mieszkania urzędników, mieszkania oraz 

warsztaty rzemieślników kilkudziesięciu profesji, 

trzy browary, gorzelnię, młyny, składy, spichlerz, 

stajnie i obory. 

 

ul. Pożowska 2 

24-140 Końskowola 

 

Cmentarz 

ewangelicki 
 

 

 

 

 

Czartoryscy, dbając o rozwój gospodarczy 

Końskowoli sprowadzili tu ok. 300 rzemieślników 

z Niemiec, głównie z Saksonii. Jedyną pamiątką 

po tej społeczności są pozostałości malowniczo 

położonego nad rzeką Kurówką cmentarza. 

 

 

ul. Górna Niwa 14 

24-140 Końskowola 

 

 Spływ kajakowy 

Kurówką 
 

 

 

 

 

 

 

Kurówka to, oprócz Wisły i Wieprza, jedna z 

głównych rzek Ziemi Puławskiej, której źródła 

rozpoczynają się w okolicach Piotrowic koło 

Nałęczowa. Płynąc szeroką dolina na swojej 45 

kilometrowej długości pokonuje część 

Płaskowyżu Nałęczowskiego i wpływa do Wisły 

w dzielnicy Puław - Wólka Profecka. Spływ 

kajakowy tą przepiękną i bardzo krętą rzeczką 

może być przeżyciem dla wielu wytrawnych 

kajakarzy. 

 

 

Bulwar spacerowy 

nad stawami w 

miejscowości Stara 

Wieś 
 

 

 

 

To piękne miejsce na relaks i odpoczynek dla 

rodzin z dziećmi. Oświetlony Bulwar prowadzi 

wokół zagospodarowanych zbiorników wodnych i 

pięknie urządzonych terenów zielonych. 

 

Izba Pamięci  

Regionalnej przy 

Gminnym Ośrodku 

Kultury w 

Końskowoli 

 

Zbiór narzędzi rzemieślniczych, zabytkowych 

narzędzi użytku codziennego,  fotografie, 

księgozbiory.  

ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola 

tel./fax: (81) 88 16 269 

Winnica Las Stocki 

– Mariusz Grabka 

Winnica Las Stocki posadzona została w 2008 r w 

miejscowości, od której zapożyczyła swoją nazwę. 

Malowniczy, pagórkowaty teren, liczne lessowe 

wąwozy, porośnięte drzewami liściastymi nadają 

okolicy Lasu Stockiego niezapomniany urok. W 

założonej przez Mariusza Grapkę winnicy, na 

powierzchni 0,5 ha, rosną odmiany na wina białe 

takie jak: Seyval Blanc, Aurora, Bianca, 

Las Stocki 80 

24-120 Kazimierz Dolny 

tel. 602155196 

winnica@lasstocki.pl 

www.lasstocki.pl 

 

http://www.lasstocki/


Johanniter i Solaris oraz odmiany na wina 

czerwone: Regent i Zweigelt. Winnica 

prowadzona jest ekologicznie, właściciele chwasty 

usuwają mechaniczne, a winorośl chronią przy 

pomocy wyciągów roślinnych z pokrzywy, 

skrzypu polnego i grejpfruta. Produkowane przez 

nich wino czerwone wino Regent 2012 

charakteryzuje się wyrazistym owocowym 

smakiem i aromatem oraz odpowiednią 

kwasowością. Możliwość zwiedzania dla grup 

zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie 

 

NAŁĘCZÓW 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Palmiarnia – 

Pijalnia Wód, 

Pijalnia Czekolady 

E.Wedel 
 

 

 

Mieszczą się tu palmiarnia i pijalnia wód, jak 

również „Pijalnia Czekolady E. Wedla”. Pod 

egzotycznymi palmami znajdują się trzy ujęcia 

wody ze źródeł „Celińskiego”, „Miłość” oraz 

odwiertu górniczego „Barbara”. 

 

Bilet wstępu do pijalni: 4,00 zł,  

grupy min.10 osób: 3,50 zł,  

wycieczki szkolne, dzieci poniżej 7 lat – 3,00 

dla kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów S.A. za 

okazaniem karty pobytu wstęp wolny (50 gr. 

kubek)  

E.Wedel czynny pn-nd od  10:00 do 20:00 (W 

sezonie 10:00-22:00) 

Pijalnia, Wód Palmiarnia pn-nd 10:00-17:00 (w 

sezonie 10:00-20:00) 

 

Aleja Stanisława Małachowskiego 11 

24-150 Nałęczów 

 

Wzgórze kościelne 

 

 

 

 

 

 

 

XVII-wieczny Kościół parafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela oraz znajdująca się obok nekropolia. 

Parafia powstała w XIV w., natomiast budowę 

obecnie istniejącego kościoła rozpoczął  F. 

Gałęzowski, a ukończył oraz wyposażył świątynię 

Stanisław Małachowski. Latem odbywają się tu 

koncerty organowe. Msze Św. w dzień powszedni 

7:00, 18:00  

Msze Św. w niedziele i święta 7:30, 9:00, 10:30, 

12:00, 17:00, 19:00  

 

 

 

 

 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie 

ul. Bochotnica 3,  24 -150 Nałęczów 

www.parafia-naleczow.com 

e-mail: kskrzysztof@gmail.com 

tel. 81 50 14 011 

 

Nałęczowski  

Zwierzyniec –  

Małe ZOO 

 

 

 

 

 

 

 

Można tu obejrzeć ponad 20 gatunków zwierząt 

m. in. kuce, zwierzęta futerkowe oraz arystokracje 

wśród drobiu. „Małe Zoo” oferuje również plac 

zabaw, miejsce na piknik oraz grilla. 

Organizowane są tu galerie plenerowe.  

 

Godziny otwarcia: codziennie 10-18 

Cennik: dorośli 6zł, seniorzy 5zł, 

dzieci i młodzież szkolna 4zł, 

dzieci do 3 lat - wstęp bezpłatny 

 

ul. Kamieniak 23B, 24-150 Nałęczów 

tel. 665 363 262 

www.minizoo.naleczow.com.pl 

e-mail: mini zoo@naleczow.com.pl 

 

Stare Łazienki 

 

 

 

Dawne Łazienki Żelaziste, wzniesione w latach 

1817-1820. Rozbudowane pod koniec XIX w. wg 

projektu Karola Kozłowskiego, spalone podczas II 

 

Al. Grabowa 4, 24 – 150 Nałęczów 

tel. 81 50 14 356 w. 400 

mailto:kskrzysztof@gmail.com
http://www.minizoo.naleczow.com.pl/


 

 

 

wojny światowej, zostały odrestaurowane w latach 

60. XX wieku. Na parterze znajdują się gabinety 

zabiegowe oraz hol z pamiątkowymi popiersiami 

Henryka Sienkiewicza oraz Stefana Żeromskiego, 

na piętrze – przestronne, komfortowo urządzone 

pokoje.  

 

Kaplica pw. Św. 

Karola Boromeusza 

 

 

 

 

 

Ufundowana przez Ludwikę Benni dla uczczenia 

pamięci małżonka – Karola. Zbudowana na 

początku XX wieku, w stylu zakopiańskim 

.Według życzenia fundatorki kaplica jest 

przeznaczona dla kuracjuszy i wczasowiczów, 

którzy w tym miejscu mogą czerpać siły duchowe.  

 

Msze Św. w niedziele i święta  

Msze Św. w dzień powszedni  

7:00, 9:00, 11:00, 16:30  

16:30  

 

 

 

 

ul. Armatnia Góra 18 

24-150 Nałęczów 

tel. 81 501 60 41 

 

Zwiedzanie bezpłatnie - oprócz nabożeństw. 

 

Muzeum Stefana 

Żeromskiego 

 

 

 

 

Muzeum mieści się w dawnej pracowni pisarza z 

1905 roku, zaprojektowanej przez Jana Koszyc-

Witkiewicza. W ogrodzie znajduje się Mauzoleum 

Adama Żeromskiego, zmarłego na gruźlicę syna 

Żeromskich. 

Czynne: w sezonie letnim (01.06-31.08)  

od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00,  

w okresie od 31.08 do 31.05  w godzinach 10:00 – 

17:00 

bilet normalny – 5,50 zł 

 bilet ulgowy –    4,50 zł 

bilet na zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem – 

35 zł+ bilety wstępu 

bilet na zwiedzanie tematyczne – 40 zł + bilety 

wstępu 

(w soboty wstęp wolny) 

 

ul. Żeromskiego 8, 24-140 Nałęczów 

tel. 81 501 47 80 

 

Pałac 

Małachowskich 

 

 

 

 

 

 

 

Powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Obecnie 

na parterze mieści się Kawiarnia Pałacowa oraz 

Muzeum Bolesława Prusa. Na pierwszym piętrze 

znajduje się m.in. sala balowa z zachowaną w 

nienaruszonym stanie barokowo-klasycystyczną 

dekoracją stiukową. W pałacu mieści się 

kawiarnia pałacowa, sale balowe  

 

 

al. Stanisława Małachowskiego 3,  

24-150 Nałęczów 

tel. 81 501 43 56 wew. 330 

 

Muzeum Bolesława 

Prusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jedyne w Polsce muzeum najwybitniejszego 

pisarza polskiego pozytywizmu. Muzeum 

gromadzi i eksponuje pamiątki osobiste, 

dokumenty dotyczące życia i twórczości pisarza. 

Posiada zbiory listów, rękopisów, fotografii, 

bogaty księgozbiór pierwodruków i przekładów 

dzieł Prusa na języki obce.  

 

Muzeum w poniedziałek  nieczynne. 
Czynne  od wtorku do niedzieli w okresie od  01 

czerwca do 31 sierpnia: w godzinach: 10:00 – 

18:00 
w okresie od  01 września do 31 maja:  

w godzinach 10:00 – 17:00 

 

BILETY ULGOWE 4,50zł, 

BILETY NORMALNE 5,50zł, 

 

al. Stanisława Małachowskiego 3,  

24-150 Nałęczów 

tel. 81 501 45 52 

Pałac Małachowskich 



Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym 

35 zł 

 

Planowane jest przeniesienie Muzeum B. Prusa do 

Ochronki Żeromskiego na ul. Poniatowskiego 39 

 

Plenerowa Galeria 

Fotografii 

Współczesnej 

„Jaśminowa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzona na wzór Fundacji Maeght z Saint-Paul 

we Francji, usytuowana na zboczu wąwozu 

Chmielewskiego. Szczególnie pięknie wygląda w 

środku sezonu turystycznego, w czasie kwitnienia 

jaśminów.  

 

W sezonie (1 maja - 15 października):  

poniedziałek-piątek 14 - 19 

sobota, niedziela i święta 11-20  

Poza sezonem (16 października - 30 kwietnia): 

sobota, niedziela i święta 11 – 19 

W Boże Ciało i we Wszystkich Świętych czynne 

od 13.  

Nieczynne:  24, 25, 31 grudnia,                

 1 stycznia, w Wielką Sobotę.  

 

 

ul. Klonowa 7, 24-150 Nałęczów 

tel. 81 448 23 25, 793 830 585 

jasminowa@jasminowa.pl  

 

Atrium 

 

 

 

 

 

 

Wodny kompleks z basenem Aquatonic oferuje 

łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, jacuzzi. 

Zaprasza również na basen białej glinki, do strefy 

masażu, gabinetów kosmetycznych, salonu 

fryzjerskiego Organique oraz do klubu Atrium. 

Cennik: 

poniedziałek - piątek: 13 zł/godz. 

sobota, niedziela i święta: 17 zł/godz. 

Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny. Czynny 

codziennie od 9.00 do 23.00 (ostatnie wejście 

22:00)  

 

 

ul. Grabowa 1a, 24-150 Nałęczów 

tel. 81 501 44 56 wew. 101 

fax. 81 501 46 08 

e-mail: marketing@zlun.pl  

atrium@zlun.pl  

www.zlun.pl  

 

Park Zdrojowy 

 

 

 

 

 

 

 

Założony pod koniec XVIII w. przez St. 

Małachowskiego, przeprojektowany w XIX w. 

przez znanego planistę i twórcę ogrodów - 

Waleriana Kronenberga. Niezależnie od pory roku 

i aury park z zabytkowym drzewostanem zachęca 

do spacerów. Jego centralnym punktem jest staw z 

Wyspą Miłości, na którą prowadzi romantyczny 

mostek. Na terenie parku znajdują się zabytkowe 

budowle, a także nowoczesne obiekty, jak  np. 

stylowy ośrodek „Termy Pałacowe”.  

 

 

 

Czynny cały rok, wstęp bezpłatny 

 

Zabytkowe wille 

 

 

 

 

 

 

Powstałe na przełomie XIX i XX wieku. 

Usytuowane są wzdłuż głównych ulic: Lipowej i 

Armatniej Góry. Przy Alei Lipowej można 

podziwiać wille, m.in.: rodziny Nagórskich, „Pod 

Matką Boską”, „Pod Kraszewskim”, „Zofijówkę”, 

„Tolin”, „Ustronie”. Willowo-ogrodową 

zabudowę Armatniej Góry stanowią rezydencje, 

m.in.: „Osłoda”, „Widok”, „Podgórze”, 

„Oktawia”, „Ukraina”. Jedną z piękniejszych jest 

willa „Podgórze”, zbudowana w stylu 

szwajcarskim przez ziemianina z Litwy, 

Aleksandra Oskierkę. 

 

Willa „Podgórze” ul. Armatnia Góra 16 

Willa „Olimpia”, ul. Armatnia Góra 12 

Willa „Pod Matką Boską”,  

Al. Lipowa 16, 

Willa „Zofijówka”, Al. Lipowa  

mailto:jasminowa@jasminowa.pl
mailto:marketing@zlun.pl
mailto:atrium@zlun.pl
http://www.zlun.pl/


 

 

Sanatorium Książę 

Józef 
 

 

 

 

 

 

Dawny Zakład połączony z Hydropatią to jeden z 

najstarszych obiektów na terenie parku, 

przebudowany w 1882 r. przez Karola 

Kozłowskiego. Obecnie mieści się tu sanatorium 

Zakładu Leczniczego z jadalnią,  laboratorium 

analityczne, gabinet lekarza oraz placówki 

specjalistyczne: Gabinety lekarskie „LUXMED”, 

Ośrodek Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego, 

Ośrodek Ortopedii i Traumatologii „ARTHROS” 

oraz Kriokomora.  

 

Aleja Kasztanowa 6, 

24-150 Nałęczów 

tel. (81) 501 43 56 w. 400 

 

 

Stacja Sadurki 

 

 

 

 

 

 

Dawna stacja Nałęczów, która od 1926 roku nosi 

nazwę Sadurki, powstała na szlaku 

Nadwiślańskiej Drogi Żelaznej w roku 1877 i 

łączyła Warszawę z Mławą i Kowlem, a na 

granicy zaborów łączyła się z pruską linią do 

Gdańska. Uruchomienie kolei nadwiślańskiej 

ułatwiało dojazd do uzdrowiska. Drewniany 

budynek stacji zachował się do dziś bez 

większych zmian. 

 

Sadurki 

 

 

Jaskinia solna w 

Hotelu 

Przepióreczka 

 

 

Jaskini Solnej - źródła zdrowia, urody i relaksu.  

Seans w Jaskini Solnej trwa 45 minut i odpowiada 

3 dniom pobytu nad morzem podczas pogody 

sztormowej. Seans rozpoczyna się o każdej pełnej 

godzinie od 11.00 do 18.00. Seanse dla dzieci 

rozpoczynają się w godzinach: 13.00 oraz 17.00.  

 

Goście indywidualni: 

Osoba dorosła - 15 zł 

Goście hotelowi: 

Osoba dorosła - 10 zł 

Dzieci: 

do 3 lat - wstęp gratis ! 

powyżej 3 lat - 7 zł  

Karnety: 

4 wejścia- 50 zł 

6 wejść - 70 zł 

10 wejść - 90 zł 

 

 

ul.1-go Maja 6, 24-150 Nałęczów 

tel. 081 501-61-68 

E-mail: jaskinia@przepioreczka.com.pl 

 

Basen w Sanatorium 

Uzdrowiskowym 

„Rolnik” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik:  

Osoby dorosłe – 7 zł 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich- 

5 zł; karnet 60 zł 

Grupy zorganizowane młodzieży (min. 6 osób)-

4zł; karnet 40 zł  

Karnet obejmuje 10 wejść. 

 

Czynny:  

poniedziałek, wtorek, czwartek: 14-19.45 

środa, piątek, niedziela: 14-20.45 

sobota: 16-20.45 

 

 

ul. Górskiego 14 (Park Zdrojowy) 

24-150 Nałęczów 

tel. 81 5014751 

e-mail: rolnik@sanatoria.com.pl 

 

Wypożyczalnie 

rowerów 

 

 

 

 

 

Rowery w Nałęczowie można wypożyczyć w: 

Szpitalu Kardiologicznym, Willi Aurelia, 

Termach Pałacowych, Ośrodku Szkoleniowo-

Wypoczynkowym „Energetyk”,  „W Krainie 

Alicji” 

  

 

Willa Aurelia, Aleja Lipowa 17, 24-150 

Nałęczów tel. 81 501 41 26 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 

„Energetyk”  ul. Paderewskiego 10, 

 24-150 Nałęczów tel. 81 501 67 00 

mailto:jaskinia@przepioreczka.com.pl
mailto:rolnik@sanatoria.com.pl


 

 

 

Ceny od 7zł/h, 22 zł/doba, 

 

 

Termy Pałacowe ul. Paderewskiego 1a, 24-150 

Nałęczów tel. 81 501 44 56  

 

Szpital Kardiologiczny, Al. Górskiego 5, 24-

150 Nałęczów tel. 81 501 43 56 

 

„W Krainie Alicji” ul. Kolejowa 37, 24-150 

Nałęczów,  tel. 609 925 609 

 

Zabytkowe 

podziemia – 

Dagmara Sawa 

Willa Nagórskich przy ulicy Lipowej w 

Nałęczowie, posiada przestronne, tajemnicze 

piwnice tzw. „Zabytkowe podziemia" gdzie przy 

filiżance aromatycznej kawy czy esencjonalnej 

herbaty, można przenieść się wehikułem czasu z 

XIW wieku. Podziemia mają swój początek w 

roku 1882, kiedy to właścicielem Nałęczowa był 

Michał Górski - twórca reprezentacyjnej dzielnicy 

willowej przy alei Lipowej. Historia Zabytkowych 

Podziemi jest związana z historią willi. 

Pierwszym właścicielem willi był ziemianin  Józef 

Nagórski, dla którego została ona wybudowana w 

1882 roku w stylu szwajcarskim. Zabytkowe 

podziemia są możliwe do zwiedzania po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

al. Lipowa 27, 24-150 Nałęczów  

tel. 667 441 555 

www.zabytkowepodziemia.wix.com 

zabytkowepodziemia@gmail.com 

dagmarasawa22@o2.pl 

 

Stowarzyszenie 

Aktywna Wieś w 

Drzewcach  

Stowarzyszenie Aktywna Wieś prowadzi 3 ścieżki 

edukacyjne pn. „Z lasu, pola i ogrodu” Podczas 

wizyty w Ogrodach rustykalnych można poznać 

zasady zakładania tradycyjnych rustykalnych 

(wiejskich) ogrodów oraz uprawy roślin (ziół, 

kwiatów). Stowarzyszenie prowadzi również 

wypożyczalnie rowerów oraz sprzedaje 

certyfikowane produkty lokalne. Ogrody 

rustykalne są możliwe do zwiedzania po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Drzewce 66, 24-150 Nałęczów 

www.aktywnawiesdrzewce.pl 

aktywnawiesdrzewce@interia.pl 

tel. 691 185 810 

 

Fundacja 

WARSZTAT – 

Karolina Karpińska 

Fundacja Warsztat położona w Strzelcach koło 

Nałęczowa to fundacja, która organizuje warsztaty 

rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych   

(do wyboru warsztaty wikliniarskie, ceramiczne, 

dacoupage, mydlarskie, czerpania papieru, 

odlewania świec). Warsztaty prowadzi Artysta 

Plastyk, mistrz w zawodzie Koszykarz-

Plecionkarz Karolina Karpińska. Fundacja 

WARSZTAT w ramach projektu szwajcarskiego 

stworzyła ogród wierzbowy ze ścieżką 

dydaktyczną traktującą o wikliniarstwie i roli 

wierzby w kulturze, domkiem dla owadów i wiatą 

ze stołami piknikowymi. Od maja 2015 r. w 

ogrodzie zlokalizowanym na powierzchni 800 m² 

można obejrzeć 74 odmiany wierzb 

plecionkarskich, oraz ozdobnych piennych i 

krzaczastych.  Jest to prawdopodobnie drugie po 

zlokalizowanym w Nowym Tomyślu salicarium z 

tak bogatą, ogólnodostępną kolekcją tego gatunku 

w Polsce. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. Po 

telefonicznej rezerwacji grupy zorganizowane 

mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy 

przewodnika i półgodzinnej pogadanki na temat 

wierzby i wikliniarstwa. Dla indywidualnych 

zwiedzających przewodnik jest dostępny od piątku 

do niedzieli na pół godziny przed zaplanowanymi 

warsztatami (terminy w kalendarium). Dla grup 

zorganizowanych( 12 osób lub więcej) istnieje 

Strzelce 92, 24-150 Nałęczów  

tel. 501095847 

kontakt@fundacjawarsztat.pl 

www.fundacjawarsztat.pl 



możliwość organizacji warsztatów i ogniska/ 

Siedlisko “U 

Krzysztofa” 

Wiesława 

Dobrowolska-

Łuszczyńska, Jan 

Krzysztof 

Łuszczyński. 

Siedlisko położone jest w miejscowości Drzewce 

niedaleko Nałęczowa. W skład siedliska wchodzi 

Izba Produktów Lokalnych z wyrobami 

miejscowych twórców- artykuły spożywcze i 

rękodzieło. Istnieje również pracownia regionalna, 

gdzie przeprowadzane są warsztaty tkackie na 

krośnie pokazowym i mini-krosnach (14 szt.). 

Dodatkową atrakcją jest trasa questowa po 

ogrodzie i Wąwozie Malinowym oraz Atelier 

Retro Wystawa "W kręgu Nałęczowskich 

Ziemianek". Właściciele - Pani Wiesława 

Dobrowolska-Łuszczyńska i Pan Jan Krzysztof 

Łuszczyński. Istnieje możliwość zwiedzania 

Siedliska i uczestniczenie w warsztatach tkackich 

po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

tel. 795 700 659 – Wiesława  

tel. 781 942 775 – Jan Krzysztof  

e-mail: e-mail: basiakrzys@op.pl 

wwwsiedliskoukrzysztofa.pl 

Osiedle Zdrojowe w 

Nałęczowie 

Przy ulicy Wiercieńskiego powstaje Zdrojowe 

Osiedle w Nałęczowie - kompleks budynków 

wielorodzinnych w stylowej architekturze, 

nawiązującej do zabytkowych, nałęczowskich 

willi. W budynkach znajdą się lokale mieszkalne i 

usługowe o powierzchni od 42 m2 do 108 m2. 

Cena lokali  5900 zł/m2.  

 

www.zdrojoweosiedle.pl 

biuro@zdrojoweosiedle.pl 

 

Biuro sprzedaży mieszkań:  

Jerzy Sobolewski , tel. 797 605 312 

 

Inwestor: 

MAKK Development Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Bolesława Prusa 8, pok. 15, 

20-064 Lublin 

W Krainie Alicji 

Wellness&Spa -  

Ruska Bania i Chata 

Solna, sauna, 

tramwaj konny 

Korzystanie z ruskiej bani przynosi nieocenione 

korzyści dla organizmu. Już jedna wizyta w saunie 

tego typu poprawia samopoczucie i odpręża, 

jednocześnie dając potężny zastrzyk energii i 

pozwalając na szybką regenerację. Systematyczne 

korzystanie z bani rosyjskiej niweluje zmęczenie, 

poprawia koncentrację i zwiększa odporność 

organizmu na stres. Wpływa dobroczynnie na 

układ krążenia, układ oddechowy, łagodzi bóle 

mięśni i stawów, wzmacnia odporność, wspomaga 

usuwanie toksyn z organizmu i sprzyja 

odchudzaniu. Grota - Chata Solna z tężnią. 

Aktywne ujemne jony soli, którymi oddychają 

uczestnicy seansu, działają przeciwzapalnie, 

antybakteryjnie, aktywizują metabolizm i układ 

limfatyczny. Terapia jest idealnym rozwiązaniem 

dla osób cierpiących na choroby układu 

oddechowego, alergie, choroby skóry, dla osób o 

obniżonej odporności organizmu oraz dla 

wszystkich chcących zachować dobre zdrowie. 

Klimat chaty solnej odbudowuje i wzmacnia 

mechanizmy obronne organizmu. Wystarczy 50 

minutowy seans aby dostarczyć do organizmu tyle 

dobroczynnych pierwiastków ile kilkudniowy 

pobyt nad morzem. 

 

GROTA – CHATA SOLNA Z TĘŻNIĄ  

Ilość osób: 
Cena za seans 50-

minutowy: 

min. 4 osoby 16 zł / os. 

min 6 osób 11 zł / os. 

min. 8 osób 8 zł / os. 

 

Ruska Bania 

Ilość osób: 
Cena za seans 2-

godzinny: 

2 osoby 70 zł 

3-4 osoby 100 zł 

5-8 osób 150 zł 

 

ul. Kolejowa 37 

24-150 Nałęczów, woj. Lubelskie 

Tel:+48 81 501 51 25,  

Tel. kom: 609 925 609 

E-mail: recepcja@wkrainiealicji.pl 

 

 

MIASTO PUŁAWY 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Zespół pałacowo-

parkowy książąt 

Czartoryskich 

 

W skład zespołu wchodzi: 

 Pałac Czartoryskich- został wybudowany w 

latach 1671-76 według projektu Tylmana z Gameren, 

 

Pałac  Czartoryskich 

Muzeum Czartoryskich w Puławach 

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w 

mailto:biuro@zdrojoweosiedle.pl
mailto:recepcja@wkrainiealicji.pl


 

 

 

 

później wielokrotnie przebudowywany. Obecny 

klasycystyczny styl nadał mu Chrystian Piotr Aigner 

podczas przebudowy na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Warto w nim zwiedzić pomieszczenia reprezentacyjne 

takie jak: sala kamienna (przetrwała od czasów 

Czartoryskich), sala gotycka, sala rycerska (dawna 

kaplica) oraz zabytkową klatkę schodową z II połowy 

XIX w., 

 Świątynia Sybilli- najważniejszy dla Puław 

obiekt historyczny, wzniesiony przez Christiana Piotra 

Aignera w latach 1798-1801 na wzór świątyni Westy w 

Tivoli koło Rzymu.Rok 1801, w którym otwarto zbiory 

pamiątek narodowych, uważa się za datę powstania 

pierwszego polskiego muzeum., 

 Dom Gotycki- wybudowany według planów 

Christiana Piotra Aignera na fundamentach pawilonu 

ogrodowego. Dawne miejsce przechowywania zbiorów 

narodowych i kolekcji sztuki europejskiej ( znajdowało 

się tam ponad 1500 pozycji muzealnych), 

 Rzeźba Tankred i Klorynda- znajduje się w 

najbliższym otoczeniu Domu Gotyckiego. Jest to kopia 

włoskiej rzeźby o tym samym tytule, 

 Pałac Marynki- został wzniesiony pod koniec 

XVIII w. przez Izabelę i Adama Kazimierza 

Czartoryskich dla ich córki - Marii z Czartoryskich 

Wirtemberskiej. 

Pałac usytuowany jest w południowej części zespołu 

pałacowo-parkowego na brzegu łachy wiślanej. 

Zbudowany został wg projektu Ch. P. Aignera w stylu 

klasycystycznym z korynckim portykiem wgłębnym i 

attyką kryjącą dach., 

 Domek Aleksandryjski- zwany również Żółtym, 

został wzniesiony przed 1829 r.     w stylu 

klasycystycznym. Był rezydencją cara Aleksandra II 

podczas jego pobytów w Puławach. , 

 Domek Grecki- jeden z ciekawszych zabytków 

architektury w zespole pałacowo-parkowym, wzniesiony 

w latach 1778-91, stanowił pierwotnie fronton 

nieistniejącej dziś pałacowej oranżerii. Obecnie po 

dobudowaniu odpowiednich pomieszczeń, budynek jest 

siedzibą Biblioteki Miejskiej. 

 Altana Chińska- to ostatnia z budowli 

pozostałych  po dawnym ogrodzie francuskim. Altana 

powstała w 1760 r.,  za czasów Zofii Marii z 

Sieniawskich. Służyła jako miejsce popołudniowych 

spotkań towarzyskich. Wzorowana jest na pagodzie, 

 Groty parkowe- Wykute w parkowej skarpie, 

powstały na skutek eksploatacji kamienia wapiennego, 

później – za czasów księżnej Izabeli Czartoryskiej – stały 

się romantyczną atrakcją parku. W jednej z grot 

urządzono nawet kaplicę, 

 Brama Rzymska-  została wzniesiona na 

początku XIX w. na wzór Łuku Tryumfalnego Tytusa w 

Rzymie, 

 Schody Tarasowe- inna nazwa to Schody 

Serpentynowe. Najstarsza cześć schodów powstała w 

XVII w., 

 Schody Angielskie- są jednym z najstarszych 

elementów puławskiego parku. Stanowią malownicze 

połączenie parku dolnego z górnym. Znajdują się między 

pałacem, a Domkiem Żółtym, 

 Sarkofag- znajduje się w dolnej części parku, 

Kazimierzu Dolnym 

 

ul. Czartoryskich 8 

24-100 Puławy, 

tel./fax: 81 475 4501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domek Grecki 

Biblioteka Miejska 

 

ul. Głęboka 7a  

24-100 Puławy  

www.biblioteka.pulawy.pl  

e-mail: dyrektor@biblioteka.pulawy.pl  

81 45 11 900, 81 45 11 901 

 

 

 



przy tzw. „dzikiej promenadzie”. Wykonany z 

kararyjskiego marmuru przez Maksymiliana Laboureur. 

Powstał w Rzymie na wzór nagrobka Scypiona. Jest 

poświęcony pamięci Augusta Aleksandra Czartoryskiego i 

Zofii Marii z Sieniawskich Czartoryskiej, 

 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny- Wzniesiony w latach 1801-1803 według projektu 

architekta Ch.P. Aignera jako kaplica pałacowa książąt 

Czartoryskich wzorowana na rzymskim Panteonie. 

 

 

Domek Grecki- Biblioteka Miejska 

Pałac Marynki- Instytut Ogrodnictwa, oddział 

pszczelnictwa. 

Kościół WNMP- otwarty. 

 

 

 

Cmentarz 

Włostowicki 

 

 

 

 

 

 

Jedna z najstarszych nekropolii rzymskokatolickich. Jego 

początki datuje się na 1801r., ale z pewnością istniał tutaj 

wcześniej cmentarz ewangelicko-augsburski. 

 

Zwiedzanie bezpłatne 

 Zarządcą cmentarza jest: 

 Parafia św. Józefa w Puławach 

 ul. Włostowicka 61, 24-100 

Puławy  

tel. 81 888 47 27 

 

Muzeum 

Czartoryskich w 

Puławach 

Oddział Muzeum 

Nadwiślańskiego w 

Kazimierzu Dolnym 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Muzeum Czartoryskich w Puławach 

zainaugurowana została 6 października 2009 r. otwarciem 

wystawy noszącej symboliczny tytuł CZARTORYSCY. 

POWRÓT DO PUŁAW. 

EKSPOZYCJE ODDZIAŁU CZYNNE CODZIENNIE: 

9.00-17.00 

 

Z wyjątkiem 1 stycznia (Nowy Rok), Niedzieli 

Wielkanocnej, Bożego Ciała (czynne od godz. 13:00), 1 

i 11 listopada oraz 25 grudnia (Boże Narodzenie) 

CENNIK: 

• bilet normalny – 15 zł 
• bilet ulgowy – 10 zł 
• bilet rodzinny dla dwojga opiekunów z 

dziećmi do lat 18 – 35 zł 
• karnet na wszystkie ekspozycje Muzeum 

Nadwiślańskiego (w Kazimierzu Dolnym, 

Puławach, Janowcu i Żmijowiskach) ważny 1 

miesiąc od dnia sprzedaży – 

normalny 30 zł, ulgowy 20 zł 
• oprowadzanie po wystawach przez 

pracowników obsługi (zgłoszenia 

przyjmujemy z dwudniowym wyprzedzeniem) 

– 60 zł od grupy 
• oprowadzanie po wystawach przez 

pracowników obsługi w języku angielskim – 

90 zł od grupy 
• oprowadzanie po parku – 20 zł 
• organizacja imprez okolicznościowych – cena 

umowna 

Dzień wolnego wstępu: środa 

 

 

Muzeum Czartoryskich w Puławach 

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w 

Kazimierzu Dolnym 

 

ul. Czartoryskich 8 

24-100 Puławy, 

tel./fax: 81 475 45 01 



 

W maju planowane jest otwarcie Świątyni Sybilli i Domu 

Gotyckiego 

 

Muzeum Oświatowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Oświatowe w Puławach jest placówką 

upowszechniania oświaty i kultury, powołaną do 

gromadzenia, konserwacji, przechowywania i 

udostępniania społeczeństwu zasobów archiwalnych i 

muzealnych oraz organizowania działalności oświatowej i 

popularyzacji muzealnictwa. 

Czynne od poniedziałku  do piątku w godzinach: 8:00 - 

14:00  

Wstęp bezpłatny. 

 

Muzeum Oświatowe znajduje się przy 

Schronisku Młodzieżowym w Puławach 

ul. Włostowicka 27 

24-100 Puławy 

tel.: (81) 886 33 67 

e-mail: muzeum@ssmpulawy.pl 

 

Marina Puławy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Puławy oferuje: całodobowy dozór obiektu; 

stanowiska cumownicze dla 48 łodzi wraz z dostępem do 

prądu i wody; całoroczne przechowywanie sprzętu 

pływającego; zimowanie jachtów, łodzi i przyczep; WC i 

prysznic; wypożyczalnię sprzętu wodnego; pole 

campingowe i camperowe; wypożyczalnię rowerów; 

dwupoziomowy parking na 99 samochodów; salę 

konferencyjną; plac zabaw dla dzieci. 

 

Dokładny cennik dotyczący cumowania bądź zimowania 

sprzętu wodnego dostępna na stronie www.marina-

pulawy.pl. 

 

Świetlica – 60 min. 30PLN 

• Sala kominkowa – 60 min. 25PLN 

• Opłata portowa, kampingowa - doba/osoba 5PLN 

• Ustawienie kampera/przyczepy kampingowej - doba 

20PLN 
• Podłączenie kampera do energii elektrycznej - doba 

7PLN 
• Ustawienie namiotu – doba 10PLN 

• Parkowanie samochodu -doba 10PLN 

• Parkowanie motocykla -doba 5PLN 

• Wypożyczenie roweru wodnego - 60 min. 10PLN 

• Wypożyczenie łodzi wiosłowej 

- 60 min 8PLN 

- doba 30PLN 

• Parking przyczepy podłodziowej - doba 10PLN 

• Parking przyczepy skutera wodnego 

- doba 5PLN 

- miesiąc 80PLN 

• Slipowanie łodzi 30PLN 

• Slipowanie skutera wodnego 20PLN 

• Rozładunek/załadunek łodzi dźwigiem 50PLN 

• Cumowanie łodzi motorowej*: 

- doba 10PLN 

- miesiąc 120PLN 

* dla podmiotów, osób zajmujących więcej niż jedno 

stanowisko cumownicze - na podstawie odrębnej umowy 

• Cumowanie łodzi wędkarskiej 

- dzień 10PLN 

- miesiąc 70PLN 

• Cumowanie skutera wodnego 

- dzień 5PLN 

- miesiąc 60PLN 

• Zimowanie łodzi- miesiąc 

- pod dachem 100PLN 

- na placu 80PLN 

 

Marina Portowa 

ul. Portowa 3 

24-100 Puławy 

biuro@marina-pulawy.pl 

tel: 797-399-260 

 

Otwarci 7 dni w tygodniu. W sezonie 

letnim wypożyczalnia czynna w godz. 

10.00-19.00 

http://www.marina-pulawy.pl/
http://www.marina-pulawy.pl/


• Zimowanie przyczepy podłodziowej - miesiąc 

- pod dachem 120PLN 

- na placu 80PLN 

• Zimowanie sprzętu małogabarytowego (np. kajak, 

canoe) 

- pod dachem  50PLN 

- na placu  30PLN 

• Podłączenie do energii elektrycznej na pomoście - doba 

5PLN 
• Mycie łodzi karcherem - samodzielne 10PLN 

• Ładowanie akumulatora 5PLN 

• Parkowanie samochodu na parkingu zadaszonym - 

miesiąc 70PLN 

• Parkowanie samochodu na parkingu zadaszonym – 60 

min. 2PLN 

• Wypożyczenie łodzi ,,VENA” z obsługą – 60 min. 

100PLN 
• Wypożyczenie łodzi ,,HYŻY’ z obsługą – 60 min. 

90PLN 
• Rejs ,,MARZANKĄ” od osoby - min. 8 osób – 60 min 

10PLN 
• Wypożyczenie łodzi żaglowej ,,ZEFIR” -doba 50PLN 

• Wypożyczenie katamaranu – 60 min. 10PLN 

• Wypożyczenie kajaka ,,SALINA’’ ze sterem i lukiem 

bagażowym 

- za każdą rozpoczętą godzinę 8PLN 

- za dobę 30PLN 

• Wypożyczenie kajaka ,,BRIO”, ,,DUO” 

- za każda rozpoczętą godzinę 7PLN 

- za dobę 30PLN 

WYPOŻYCZENIEROWERU 
• Osoba dorosła  

- 60 min.  3 PLN 

- doba  25PLN 

• Młodzież szkolna, studenci, emeryci 

- 60 min. 2 PLN 

- doba 10PLN 

• Na rajd rowerowy organizowany przez MOSiR 

- osoba dorosła 10PLN 

- młodzież szkolna, studenci, emeryci  5PLN 

• kaucja  100PLN 

 

 

 

Pływalnia Kryta 

MOSiR 

 

 

 

 

 

 

 

Basen 35m, brodzik 15 m, jacuzzi, zjeżdżalnia, sauna. 

Ceny biletów: 

normalny 9 zł/45 min 

ulgowy 6 zł/45min 

grupy zorganizowane 5 zł/45 min 

 

Godziny otwarcia 

Pn- Pt : 10.00- 21.30 

Sobota :10.00- 21.00 

niedziela: 10.00-17.00 

Nieczynne w okresie wakacji 

 

Strona internetowa: www.mosir.pulawy.pl 

 

 

Hala sportowa — Pływalnia kryta 

Al. Partyzantów 11 

24-100 Puławy 

Tel. 81 458 62 62 

 

 

Park Wodny MOSiR 

 

 

 

• 50 – metrowa  pływalnia odkryta z podgrzewaną wodą, 

oraz 8-torami o głębokości 150 – 200 cm, 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Puławach ul. Hauke-Bosaka 1  

24 - 100 Puławy 



 

 

 

Aquapark: 

• Pływalnia rekreacyjna o głębokości 110 – 135 cm, 

• Brodzik dla dzieci o głębokości 30 cm, 

• Zjeżdżalnia Anaconda  - o długości 65m, 

• Dwie zjeżdżalnie  rynnowe - o długości 13 m, 

• Atrakcje wodne: grzybek wodny, gejzer powietrzny, 2 

masaże karku, dwie ławeczki napowietrzające, 

• Bezpieczny plac zabaw dla dzieci z szesnastoma 

urządzeniami zabawowymi oraz piaskownicą, 

• Boisko do gry w piłkę siatkową plażową, 

• Kawiarnia, 

• Trybuny pływalni, 

• Zespół urządzeń szatniowo-sanitarnych,  

• Trawiasty teren do opalania. 

 

Godz. Otwarcia: 9.00- 19.00 

Czynne w okresie wakacyjnym 

 

Ceny biletów: 

 Bilet normalny jednorazowy całodzienny 12 zł 

• Bilet ulgowy jednorazowy całodzienny (młodzież 

szkolna, studenci, emeryci i renciści za okazaniem ważnej 

legitymacji)   6 zł 

• Bilet jednorazowy od godz.15.00  6 zł  

• Bilet ulgowy jednorazowy od godz. 15.00  4 zł 

• Jednorazowy bilet ulgowy na pobyt do 2 godz. dla grup 

zorganizowanych (kolonie, grupy sportowe) – od 

osoby      4 zł 

• Bilet rodzinny 

- osoba dorosła – opiekun dziecka do lat 12- 9zł 

 

 

Tel.81 458 62 53 

 

Ośrodek 

Rekreacyjno-  

Wypoczynkowy 

Zakładów 

Azotowych  Puławy  

SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basen, zjeżdżalnia, brodzik, boiska do piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki, zaplecze gastronomiczne, 

trawiasty teren do opalania. 

 

Godz. otwarcia  9.00-19.00( w okresie wakacyjnym) 

Cennik/ cały dzień 

Bilet normalny 5 zł 

Bilet ulgowy 3 zł 

 

 

Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy 

Zakładów Azotowych  Puławy  SA 

 

ul. Wczasowa 1 

24- 100 Puławy 

tel: 81 5652849 

 

Korty Tenisowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dyspozycji 5 kortów, kort dla dzieci, ściana, 

Możliwość wypożyczenia sprzętu. 

 

Godz. otwarcia: 

7.00-22.00 

 

KORTY ODKRYTE 

bilet normalny: poniedziałek - piątek 

godz. 7.00-15.00       16 zł 

godz. 15.00-22.00     20 zł 

bilet normalny: sobota, niedziela, święta, godz. 7.00-

22.00      24 zł 

bilet ulgowy: poniedziałek - piątek 

(młodzież szkolna, studenci za okazaniem legitymacji) 

godz.   7.00-15.00    10 zł 

godz. 15.00-22.00    16 zł 

 

 

Puławskie Korty Tenisowe 

ul. Wróblewskiego 3 

24 -100 Puławy  

516 85 65 77 

 



KORTY KRYTE - lato 

bilet normalny: poniedziałek - piątek 

godz. 7.00-15.00      20 zł 

godz.15.00–22.00   24 zł 

bilet normalny: sobota, niedziela, święta, godz. 7.00-

22.00   30 zł 

bilet ulgowy: poniedziałek - piątek 

(młodzież szkolna, studenci za okazaniem legitymacji) 

godz. 7.00-15.00    16 zł 

godz. 15.00–22.00  18 zł 

 

KORTY KRYTE - zima 

bilet normalny: poniedziałek - piątek 

godz. 7.00-15.00     40 zł 

godz.15.00–22.00  50 zł 

bilet normalny: sobota, niedziela, święta, 

godz. 7.00-22.00        50 zł 

bilet ulgowy: poniedziałek - piątek, 

godz. 7.00-15.00        30 zł (młodzież szkolna, studenci za 

okazaniem legitymacji) 

 

Pozostałe opłaty 

- oświetlenie kortu odkrytego (sezon letni) 6 zł 

- kort do mini tenisa (piłka i rakietki) 5 zł 

- badminton (lotki i rakietki)  5 zł 

- wypożyczenie rakiety tenisowej  5 zł 

- wypożyczenie kosza z piłkami                   5 zł 

 

 

NoVe Kino Sybilla 
 

 

 

 

 

 

Godziny seansów oraz cennik  na stronie internetowej 

(Zmienne) 

 

 

Al. Partyzantów 6 

24-100 Puławy 

tel/fax 81 886 33 88 

www.sybilla.novekino.pl 

 

 

POK „ Dom 

Chemika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawy, koncerty, warsztaty, spotkania, projekcje 

filmów. 

 

 

Puławski Ośrodek Kultury "Dom 

Chemika" 

ul. Wojska Polskiego 4 

24-100 Puławy 

woj. lubelskie 

 

tel. 81- 8879601 

www.domchemika.pl 

 

 

Centrum Informacji 

Turystycznej 

 

 

 

 

 

 

Informacje, foldery, mapy, pamiątki. 

KWIECIEŃ 

poniedziałek – sobota : 9.00-17.00 

MAJ – WRZESIEŃ 

wtorek – niedziela : 9.00-17.00 

PAŹDZIERNIK 

poniedziałek – sobota : 9.00-17.00 

LISTOPAD – MARZEC / 

poniedziałek – sobota  : 8.00-16.00 

 

Nieczynne: 1 stycznia, Święto Trzech Króli, Wielka 

Sobota, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 1 

listopada, 24-26 grudnia. 

 

Al. Królewska 4 

24-100 Puławy 

tel 0-81 458 67 40 

turystyka@domchemika.pl 

 

http://www.novekino.pl/kina/sybilla/index.php


 

 

 

Muzeum pomocy 

drogowej, holowania  

i ratownictwa 

drogowego 

Puławska Strefa Qltury 4D prowadzi Muzeum Pomocy 

Drogowej Holowania i Ratownictwa Drogowego. Jest to 

jedyna w Europie, a druga na świecie tego typu placówka. 

Ponadto jest to jedyne Muzeum motoryzacji i techniki 

znajdujące się na Lubelszczyźnie. Muzeum urozmaica 

ofertę turystyczną naszego regionu, spotyka się z dużym 

zainteresowaniem zwiedzających. Jest to bardzo 

atrakcyjna placówka, posiadająca wiele ciekawych i 

cennych eksponatów. Muzeum zostało stworzone by 

ocalić od zapomnienia wyjątkowe pojazdy i urządzenia 

pomocy drogowej oraz przybliżyć, zwłaszcza młodym 

ludziom, historię pomocy drogowej, holowania i 

ratownictwa drogowego, a starszym zakręcić łezkę 

wspomnień w oku. Placówka posiada wiele wspaniałych 

eksponatów związanych z polską pomocą drogową, w 

tym najstarszy pojazd pomocy drogowej w Polsce – 

Chevrolet Canada z 1943 roku - uczestnik desantu wojsk 

alianckich w Normandii, a także najstarszy samochód 

pomocy drogowej marki JELCZ 706 RTO 030 – tak 

zwany „Ogórek” z 1959 roku.  

Muzeum otwarte jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 16.00, w innych dniach i godzinach 

po wcześniejszym umówieniu. 

ul. Dęblińska 4D, 24-100 Puławy 

tel. (81) 888 22 22, 602 650 177  

e-mail: jerzy.jablonka@am-ekspert.pl 

www.muzeumpomocydrogowej.pl 

 

GMINA PUŁAWY  

 

Domek Loretański w 

Gołębiu 

 

Budowla wybudowana została w I poł. XVI w. 

jako replika Świętego Domu w Loreto. Domem 

Świętym nazywa się przeniesione z Nazaretu do 

Loreto we Włoszech oryginalne ściany domu 

Najświętszej Maryi Panny. Zabytek w Gołębiu 

jest jedną z najciekawszych i najpiękniejszych 

kopii Domu w Loreto, jakie powstały na świecie.  

Zwiedzanie Domku po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z parafią. 

ul. Folwarki 3 

24-100 Puławy 

Tel. 81/881 30 22; 81/881 39 06 

 

Parafia pw. św. 

Floriana i św. 

Katarzyny w 

Gołębiu  

 

Wybudowany w stylu renesansu północnego 

kościół pw. Św. Floriana i Św. Katarzyny powstał 

w latach 1626-1638 . Wewnątrz znajduje się m.in. 

ambona z XVII w. chrzcielnica z 1598 r. i 

barokowe organy. Zwiedzanie kościoła po 

uprzednim kontakcie telefonicznym z parafią. 

ul. Folwarki 3 

24-100 Puławy 

Tel. 81/881 30 22; 81/881 39 06 

 

Kościół Parafialny 

pw. św. Wojciecha w 

Górze Puławskiej  

 

Budowę rozpoczęto w 1768 roku z fundacji 

książąt Czartoryskich. Najstarszym fragmentem 

pierwotnego wystroju są drzwi do skarbca z 1776 

r. Zwiedzanie po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z parafią. 

ul. Kościelna 16 

24-100 Góra Puławy 

tel. 81/880 56 66 

parafia.gorapulawska@poczta.fm 

www.swwojciechgorapulawska.wordpress.com 

Muzeum 

Nietypowych 

Rowerów w Gołębiu 

Muzeum Nietypowych Rowerów położone w 

miejscowości Gołąb jest to jedyne takie muzeum 

w Europie. Można tu wypróbować nietypowe 

rowery, zaprojektowane i stworzone przez 

właściciela i kustosza. Zwiedzający może 

osobiście wypróbować rowery oraz rikszę. 

Muzeum otwarte dla zwiedzających od 1 

kwietnia do 31 października we wszystkie dni 

tygodnia od godz. 10.00 do 18.00. Po 

uzgodnieniu telefonicznym możliwe zwiedzanie w 

ul. Puławska 1 

tel. 601 81 45 27 

muzeumrwoerow@gmail.com 

www.muzeumrowerow.pl 

mailto:jerzy.jablonka@am-ekspert.pl
http://www.muzeumpomocydrogowej.pl/


dowolnym czasie. 

Zespół dworsko 

parkowy w 

Bronowicach  

 

Założony w XIX wieku. Obecnie to teren 

spacerowo-rekreacyjny z zespołem boisk 

sportowych i placem zabaw. Po rewitalizacji 

tworzy teren spacerowo-rekreacyjny, wymarzony 

do wypoczynku w rodzinnym gronie. W 

bronowickim parku rośnie tulipanowiec 

amerykański (łac. Liriodendron tulipifera). 

Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, zaś w 

Polsce znany jest od końca XVIII w. W dawnych 

czasach sadzono go jako egzotyczną „perełkę”, 

zdobiącą parki i przypałacowe ogrody. Będąc w 

Bronowicach warto zwrócić także uwagę na 

zabytkowy, metalowy krzyż, stojący nieopodal 

bramy wjazdowej do dawnego zespołu 

dworskiego, którego powstanie datowane jest na 

1850 r. Pałac dostępny do zwiedzania tylko z 

zewnątrz. 

 

 

Rezerwat Czapliniec 

koło Gołębia  

 

Faunistyczny i wodny rezerwat przyrody 

utworzony w 1987 roku. Głównym przedmiotem 

ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska 

lęgowego czapli siwej. Spotkać tu można bąka, 

bielika, orlika krzykliwego, zielonkę, rybitwę 

białoskrzydłą. Lęgi wywodzą tu także żurawie i 

gęsi gęgawe, a w pobliskich olsach – puchacz . 

Doskonałe miejsce dla pasjonatów ornitologii. 

 

Stajnia Bajka w 

Leokadiowie 

 

Stajnia zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na  

naukę jazdy konnej, wycieczki po okolicy 

zaprzęgiem, hipoterapię, oprowadzanie na koniu i 

wynajem zaprzęgu. Godziny otwarcia:  

poniedziałek: nieczynne, wtorek-piątek: 13.00 - 

20.00, sobota: 9.00 - 20.00, niedziela: 12.00 - 

20.00 

Leokadiów  9A 

24-100 Puławy 

tel. 508 099 826 

www.stajniabajka.pl 

e-mail: stajniabajka@gmail.com 

Wypożyczalnia 

kajaków, kanu Ka - 

Jak Kamil”  

„Ka Jak Kamil” to profesjonalna firma 

organizująca spływy kajakowe i posiadająca w 

swojej ofercie wypożyczalnie sprzętu 

turystycznego- kajaków oraz kanu. Istnieje 

możliwość skorzystania z usług  instruktora 

kajakarstwa. Trasa spływu bierze swój początek w 

Janowcu a kończy w Górze Puławskiej, długość to 

14,1 km. Możliwość zorganizowania spływu w 

innymi miejscu wraz z dowozem. Spływy 

zaczynają się codziennie w godz. 9.00, 12.00, 

15.00. 

Kol. Góra Puławska 1 

24-100 Puławy, 

 tel. 604 644 695 

www.kajakkamil.pl 

Rezerwat Przyrody 

Jezioro Piskory 
Rezerwat utworzony w 1998 roku, położony w 

leśnictwie Zagórki o łącznej powierzchni 203.05 

ha. powstał w wyniku spiętrzenia wody na cieku 

Duży Pioter. Na terenie rezerwatu występują 

rzadsze rośliny takie jak bagno zwyczajne, 

konwalia majów, pajęcznica gałęzista, pływacz 

zwyczajny i jaskier wielki. Wśród roślinności 

wodnej uformował się zespół rdestu 

ziemnowodnego i rogatka sztywnego. Najwyższe 

wartości przyrodnicze skupiają się w samym 

jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi 

ptactwa wodno–błotnego na całej Lubelszczyźnie. 

Przez rezerwat biegnie szlak rowerowy niebieski 

(Puławy - Gołąb - rezerwat Piskory - Bałtów – 

Puławy) o długości 30 km. 

 

 



Miejsce pamięci w 

Polesiu  

Cmentarz żołnierzy niemieckich w Polesiu, 

poległych w czasie II Wojny Światowej, tworzony 

był w latach 1996-2000, przez Ludowy Niemiecki 

Związek Opieki nad Grobami Wojennymi. Teren 

pod jego budowę udostępnił rząd polski, zaś w 

utrzymaniu cmentarza pomagają młodzi ludzie z 

całej Europy, przybywający tutaj w czasie 

organizowanych obozów młodzieżowych. Jest to 

jedyny na Lubelszczyźnie niemiecki cmentarz z 

okresu II Wojny Światowej, a na jego teren 

przywożone są szczątki ciał żołnierzy 

odnalezionych także na Mazowszu. Początek 

poszukiwań rozproszonych mogił żołnierzy 

niemieckich oraz przenoszenie ich szczątków na 

cmentarze zbiorowe, niemiecka organizacja 

rozpoczęła w latach 90-tych. Otwarcie i 

poświęcenie cmentarza odbyło się w dniu 7 

października 2000, a do 2010 roku cmentarz był 

miejscem spoczynku dla niemal 21 000 osób. 

Docelowo ma być na nim pochowanych 27 000 

żołnierzy. Na ogromnym terenie o powierzchni 3 

ha rozmieszczone są w grupach po trzy krzyże. 

Natomiast przy placu centralnym na kamiennych 

tablicach widnieją imiona, nazwiska oraz daty 

urodzenia i śmierci zidentyfikowanych poległych. 

Przy głównej bramie znajduje się kaplica 

cmentarna.  

Nekropolia znajduje się w odległości ok. 400 m 

na północ od dawnej drogi krajowej Nr 12 

(Puławy – Radom). Dojazd do cmentarza 

wskaże nam znak, umieszczony przy starej 

„dwunastce” niemal na granicy województw 

lubelskiego i mazowieckiego. 

 

 

OPOLE LUBELSKIE 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Młyn w Woli 

Rudzkiej 

 

 

 

 

 

 

Murowany z czerwonej cegły potężny młyn 

powstał w latach 1908-1910. Utrzymał bryłę, 

materiał, konstrukcję i detal architektoniczny 

jeszcze z okresu budowy. Przez nieczynne już 

urządzenia młyńskie przepływa woda ze stawów 

hodowlanych gospodarstwa rybackiego „Pstrąg 

Pustelnia” Jest własnością prywatną.  

 

 

Wola Rudzka 

24-300 Opole Lubelskie 

 

Kąpielisko Miejskie 

 

 

 

 

 

 

 

Działa od 2006 roku. Obiekt rekreacyjno-

wypoczynkowy wyposażony jest w rowery wodne 

i kajaki, posiada przebieralnię, boisko do 

siatkówki plażowej, bar, sanitariaty, Kąpielisko 

jest strzeżone.  

 

Opolskie Centrum Kultury  

Tel. 81 827 25 67 

 

Kościół parafialny 

pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi 

Panny  

 

 

 

 

 

 

Został wybudowany w 1675 roku z fundacji 

Jerzego Słupeckiego w stylu barokowym. 

Rozbudowany w XVIII wieku. Wewnątrz 

świątyni znajduje się cenna polichromia o 

tematyce starotestamentowej wykonana w tym 

czasie przez Antoniego Dembickiego 

Msze święte w niedziele i święta o godzinie 7.00, 

8.30, 10.00, 11.00, 12.00,18.00.  W dni 

powszednie o godzinie 6:30, 7:00 - oprócz 

października i maja 7:30, 18:00 

 

 

ul. Popijarska 2, 

 24 - 300 Opole Lubelskie 

tel. 081 827 21 04 

 

Pomnik UFO w 

 

Związany jest z tak zwanym „Zdarzeniem w 

 

Emilcin 



Emilcinie 

 

 

 

 

 

Emilcinie” – mieszkaniec wsi, Jan Wolski, 

twierdził, że 10 maja 1978 roku spotkał w lesie 

obce istoty. Jest to jeden z najgłośniejszych w 

Polsce przypadków związanych z doniesieniami o 

spotkaniach z UFO.   

 

 

Muzeum 

Multimedialne 

 

 

 

 

 

 

Skarbnica historii i tradycji rzemieślniczych 

miasta i okolic, nowoczesne muzeum. Ekspozycja 

obejmuje prezentacje multimedialne poświęcone 

historii miasta, opolskim zabytkom, fotografie, 

interaktywne gry edukacyjne oraz prezentację 

eksponatów związanych z opolskimi 

rzemieślnikami.  

 

czynne: we wtorki godz. 18.00-20.00 oraz w 

czwartki godz. 15.00-17.00. W pozostałe dni 

tygodnia muzeum można zwiedzić po 

wcześniejszym umówieniu pod numerem 

telefonu: 81 827 25 67 lub 81 827 25 71. 

 

 

ul. Strażacka 1,  

24-300 Opole Lubelskie 

tel. 81 827 25 67, 81 827 25 71. E-mail: 

sekretariat@ockopolelubelskie.pl 

  

 

 

Wrzelowiecki Park 

Krajobrazowy 

 

 

 

 

 

 

Na jego terenie znajdziemy pola wydmowe i 

wąwozy, rosną tu rzadkie gatunki roślin. Prawie 

40% powierzchni parku zajmują lasy grabowo-

dębowe i bory sosnowo-dębowe. Jego teren 

zamieszkuje wiele gatunków zwierząt leśnych. 

Przyrodniczą i krajobrazową oś parku stanowi 

dolina Potoku Wrzelowieckiego, uchodząca do 

doliny Wisły.  

 

 

 

Pałac w 

Kluczkowicach 

 

 

 

 

 

 

Siedziba rodu Kleniewskich otoczona świetnie 

zachowanym parkiem krajobrazowym z 

pomnikowym drzewostanem. Pałac powstał 

prawdopodobnie w XIX wieku, przebudowano go 

w latach 20. Kolejnego stulecia. Wystrój w stylu 

zakopiańskim otrzymała biblioteka, 

zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. W 

pałacu ma swoją siedzibę Muzeum Regionalne.  

 

Kluczkowice 1 

tel. 81 827 10 67 

 

Zespół kościoła 

parafialnego pw. 

Trójcy 

Przenajświętszej i 

Matki Boskiej 

Częstochowskiej we 

Wrzelowcu 

 

 

 

 

Świątynia klasycystyczna, wybudowana w latach 

1777-1784 z fundacji Zofii Lubomirskiej.  

W pobliżu kościoła tryska źródło, które daje 

początek Potokowi Wrzelowieckiemu. 

 

Msze Święte: 

Dni powszednie  
7.30 i 17.00 (18.00 w okresie letnim) 

Niedziela i święta obowiązujące 
8.30, 10.00, 11.30 

 

Parafia p.w. Świętej Trójcy 

Kluczkowice-Wrzelowiec 52 

24-300 Opole Lub. 

 

tel. (081) 827 10 35 

 

PONIATOWA 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Basen  

„Nad Zalewem” 
 

 

 

 
Największą atrakcją jest usytuowany w centrum 
miasta zalew z odkrytą pływalnią, plażą, 
zjeżdżalniami, placem zabaw dla dzieci, akwenem 
przeznaczonym do pływania na rowerach 
wodnych oraz boiskami do siatkówki plażowej. W 
zimie przy sprzyjającej pogodzie, na zalewie 

 

OSIR,  Kraczewicka 31,  

tel. 81 820 42 90, www.osirponiatowa.pl,  

e-mail:osirponiatowa@wp.pl 

mailto:sekretariat@ockopolelubelskie.pl


tworzone jest lodowisko. 

Wstęp na basen bezpłatny.  

Cennik zjeżdżalni: 7 zł/dorosły, 3zł/7-18 lat,  

dzieci do lat 7 - zwolnione z opłat 

 

Obiekty sportowe: 

skatepark, boiska do 

piłki nożnej, ręcznej 

i siatkówki 
 

 

 

 

 

 

Obiekty sportowe dostępne są dla każdego. 

Mieszczą się przy Szkole Podstawowej oraz przy 

Gimnazjum na ul. Szkolnej. Godziny otwarcia w 

wakacje: 10.00-22.00, w pozostałe mies.: 15.00-

22.00, niedziela: 8.00-22.00, sobota: 14.00-22.00. 

Wstęp bezpłatny. 

 

OSIR,  Kraczewicka 31,  

tel. 81 820 42 90, www.osirponiatowa.pl,  

e-mail:osirponiatowa@wp.pl 

 

Kryty basen z sauną 

i brodzikiem dla 

dzieci 
 

 

 

 

 

 

Basen kryty mieści się przy Gimnazjum na ul. 

Szkolnej. 

Basen: 
Bilet normalny: 1 godz. – 7zł 

Bilet ulgowy: 1 godz. – 5 zł (dzieci i młodzież 

ucząca się 7-25 lat), dzieci do lat 7 - zwolnione z 

opłat 

W czasie wakacji: dzieci i młodzież do lat 25 mają 

jedną godzinę wstępu bezpłatnego (godz. 15.00) 

Sauna: 
1 godz. - 12 zł 

 

OSIR,  Kraczewicka 31,  

tel. 81 820 42 90, www.osirponiatowa.pl,  

e-mail:osirponiatowa@wp.pl 

 

Sekcja Jeździecka 
 

 

 

 

 

 
Oprowadzanie najmłodszych na kucyku, nauka 
jazdy konnej od postaw, wyjazdy konne w teren 
dla osób potrafiących jeździć, szkolenie w 
skokach przez przeszkody W zimie jazda konna 
odbywa się w hali. Przyjmowane są także konie 
do pensjonatu. 

Ceny ustalane są indywidualnie. 

 

S.J. PONIATOWA 

Kraczewice Rzadowe 102B 

24-320 Poniatowa 

INSTRUKTOR:  

nr tel. 608 399 006 

www.konie.stefa.pl 

sjponiatowa@konie.strefa.pl 

 

Kościół pw. NSPJ w 

Kraczewicach 
 

 

 

 

 

 

 

Kościół wzniesiony został w 1919 r. Nawiązuje 

on formą do tradycyjnych osiemnastowiecznych 

budowli sakralnych. Unikalnym elementem są 

galerie boczne nawy głównej. Na dębowym 

ołtarzu głównym widnieje obraz św. Józefa z 

Dzieciątkiem, w ołtarzu bocznym z lewej - obraz 

Św. Wojciecha, natomiast z prawej – obraz Matki 

Bożej Częstochowskiej. Godne podziwu są 

również organy pochodzące z 1943 roku. Kościół 

usytuowany jest na cmentarzu kościelnym. Ma on 

urok tradycyjnego wiejskiego kościoła. 

 

Zwiedzanie jest bezpłatne. 

 

Kraczewice Prywatne 76,  

tel. 81 820 40 01 

www.kraczewice.parafia.info.pl 

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

Kaplica pw. NMP 

Królowej Świata w 

Kowali 
 

 

 

 

 

 
Kaplica pochodzi z XVII w. Jest to budowla 
murowana z wapienia. Znajduje się tam 
zabytkowa rzeźba Matki Bożej z kamienia, 
typowa dla figur siedemnastowiecznych. 
Zwiedzanie jest bezpłatne.  

 

Kraczewice Prywatne 76,  

tel. 81 820 40 01 

www.kraczewice.parafia.info.pl 

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

Dom Muzyki w 

Kraczewicach 

 

Dla zleceniobiorców grupowych i indywidualnych 

istnieje możliwość zwiedzania wnętrz pałacowych 

 

Kraczewice Prywatne 28 

tel. 81 820 40 18 

mailto:sjponiatowa@konie.strefa.pl?subject=


 

 

 

 

oraz  wynajmu zespołu pałacowo–parkowego na: 

– koncerty kameralne, 

– wieczory muzyczne wraz z poczęstunkiem, 

– plenery malarskie (dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych), 

– warsztaty teatralne, rzeźbiarskie (dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych), 

– konferencje i szkolenia, 

– spotkania integracyjne wewnątrz jak i w 

przepięknym parku otaczającym obiekt, 

– sesje zdjęciowe w unikalnej scenerii 

zabytkowych wnętrz oraz parku 

– pikniki w parku pałacowym. 

Dom Muzyki posiada także miejsca noclegowe w 

cenie: 30-50 zł od osoby. 

Zwiedzanie jest bezpłatne.  

Pozostałe ceny ustalane są indywidualnie. 

e-mail: ckpit@poczta.onet.eu 

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

Warsztaty w 

Piekarni Państwa 

Zubrzyckich 
 

 

 

 

Jak z ziarenka powstaje chleb? Dowiemy się tego 

w Kraczewicach, w pierwszej prywatnej 

rzemieślniczej piekarni, która powstała w gminie 

Poniatowa jeszcze w ubiegłym stuleciu. Grupy 

wycieczkowe poznają cały proces produkcji 

pieczywa, własnoręcznie wyplatając artystyczne 

chałki i bułeczki, poczują zapach i skosztują 

wypiekanego na zakwasie prawdziwego chleba.  

Cena ok. 1,5 godzinnych warsztatów: 10-20 zł od 

osoby 

 

Piekarnia Tadeusz Zubrzycki 

Kraczewice Prywatne 26 

tel. 81 820 42 82 

e-mail: piekarnia.tzubrzycki@neostrada.pl 

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

Minimuzeum w 

Kraczewicach 
 

 

 

 

 

 

 

 
W budynku starej plebanii w Kraczewicach 
powstało minimuzeum zawierające eksponaty o 
różnorodnej tematyce: czasy PRL-u,  
umeblowanie chałupy wiejskiej w latach 
powojennych, a także stare maszyny i narzędzia 
rolnicze. 

Zwiedzanie jest dostępne za symboliczną opłatą. 

 

Kraczewice Prywatne 76,  

tel. 81 820 40 01 

www.kraczewice.parafia.info.pl 

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

Izba Pamięci 

Aptekarskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

W budynku nowoczesnej apteki mamy 

niepowtarzalną okazję zwiedzić ekspozycję 

poświęconą historii miejscowego aptekarstwa. 

Ekspozycję tworzą: zabytkowe meble stanowiące 

wyposażenie apteki z lat 30. XX w., różnorodne 

przyrządy aptekarskie (np. wojskowy polowy 

aparat do destylacji, prasa do wyciskania nalewek, 

łaźnia wodna, perkolator, autoklaf parowy) oraz 

bogaty zbiór dawnej specjalistycznej literatury 

farmaceutycznej.  

Cena: 10-20 zł od osoby. 

 

 

Edward Stanek 

Apteka „Galenica” 

ul. Modrzewiowa 1 

tel. 81 820 37 07  

Termin przyjazdu należy uzgadniać wcześniej. 

 

mailto:piekarnia.tzubrzycki@neostrada.pl


   Dolina 9 Stawów 

 

W centrum Poniatowej znajduje się siedem 

zbiorników wodnych o łącznej powierzchni około 

19 ha. Aby na nich wędkować wystarczy posiadać 

aktualną licencję Polskiego Związku 

Wędkarskiego. Stawy zasila rzeczka 

Kraczewianka - dopływ Chodelki. Prężnie 

działające koło PZW dba po to, by w zalewie i w 

stawach żyły sumy, szczupaki, karpie, liny, 

leszcze, sandacze, karasie srebrzysty i szlachetny 

oraz inne ryby. Po złowieniu i włożeniu do siatki 

karpia, szczupaka, sandacza i suma na wędkarzu 

ciąży obowiązek natychmiastowego dokonania 

wpisu do Rejestru Połowu Ryb na zbiornikach 

PZW Poniatowa. Nieprzestrzeganie tego wymogu 

stanowi poważne naruszenie warunków 

zezwolenia i może skutkować jego cofnięciem. 

Dodatkowe pozwolenie na wędkowanie wykupić 

można przy ulicy Młodzieżowej 2. Dużym 

walorem Poniatowej są wkraczające do miasta 

bujne lasy sosnowo-dębowe i dębowo-grabowe, a 

na podmokłych terenach łęgowe. Niebywałą 

zaletą Poniatowej są też warunki klimatyczno-

zdrowotne wykorzystywane do leczenia schorzeń 

dróg oddechowych, w szczególności płuc. Dla 

zwolenników aktywnych form wypoczynku 

poniatowskie lasy stanowią raj do przejażdżek 

rowerowych i konnych. W okolicy żyje 100 

gatunków ptaków. Można spotkać dzięcioły, sójki, 

kukułki, zięby, słowiki, wilgi, trznadle, jastrzębie 

i myszołowy 

ul. Ogrodowa, Poniatowa 

 

WĄWOLNICA 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Bazylika 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej ( miejsce 

kult maryjnego, słynące z łask uzdrowień, 

pierwsze objawienie w 1278 r. w pobliskiej 

miejscowości Kębło, 

   Kościół wybudowany z datków parafian w 

latach 1907 - 1914.  Pozostawiono tylko 

prezbiterium jako kaplicę z figurą Matki Bożej 

Kębelskiej. 20 XII 1914 kościół został 

konsekrowany przez biskupa lubelskiego 

Mariana Leona Fulmana. W roku 2001 papież 

Jan Paweł II wyniósł go do godności bazyliki 

mniejszej 

Bazylika otwierana jest w godz. 8.00- 19.30. 

    W okresie zimowym kaplica Matki Bożej 

udostępniona jest w godz. 7.00-18.30 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha 

w Wąwolnicy 

ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica 

 

Ks. Proboszcz i Dom Pielgrzyma 

tel. 81 882-50-04 

jj.wazny@diecezja.lublin.pl  

wawolnica@diecezja.lublin.pl 

 

 

 

Muzeum 

 

 

 

 

Bogatą i ciekawą przeszłość Wąwolnicy w 

sposób wyrywkowy i fragmentaryczny 

dokumentuje zbiór eksponatów, który można 

obejrzeć w tutejszym muzeum. Ekspozycja 

mieści się w dolnej kondygnacji kościoła 

zamkowego zbudowanego w XIV w. Górna 

kondygnacja (kilkakrotnie przebudowywana) to 

kaplica Matki Bożej Kębelskiej. Muzeum 

powstało w 1995 r. z inicjatywy Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i 

ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana 

 

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha 

w Wąwolnicy 

ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica 

 

Ks. Proboszcz i Dom Pielgrzyma 

mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:wawolnica@diecezja.lublin.pl


Pęzioła. 

   W ramach stałej ekspozycji muzealnej można 

zobaczyć eksponaty archeologiczne, odkryte na 

naszym terenie i przekazane muzeum w 

depozyt na czas nieokreślony przez Katedrę 

Archeologii UMCS w Lublinie. W wyniku 

prowadzonych na zlecenie Towarzystwa 

Przyjaciół Wąwolnicy weryfikacyjno - 

sondażowych badań archeologicznych zbiory 

muzeum wzbogaciły się; pozyskano między 

innymi zbiór wyrobów szklanych (datowany na 

XVII w.), świadczący o funkcjonowaniu przy 

stacji królewskiej warsztatu szklarskiego 

działającego w oparciu o masę szklaną 

pozyskiwaną w okolicach dzisiejszej wsi Huta. 

Muzeum czynne w każdą niedziele od maja do 

listopada w godz. 10.30-13.30 Muzeum w 

kaplicy udostępnione jest zwiedzającym na 

indywidualne prośby grup. 

tel. 81 882-50-04 

jj.wazny@diecezja.lublin.pl  

wawolnica@diecezja.lublin.pl 

 

 

 

Kaplica w Kęble 

 

 

 

 

 

Kaplica w Kęble – w miejscu objawień Matki 

Bożej podczas najazdu tatarskiego w 1278 r. 

wybudowano drewniany kościółek. W roku 

1700 cudowną figurę Matki Bożej przeniesiono 

do Wąwolnicy, a kościół rozebrano. W wieku 

XIX powstała tu kaplica z kamieniem, na 

którym dokonywały się objawienia. Ufundował 

ją Fr. Kempiński w podzięce za odzyskanie 

wzroku. Obecnie istniejąca kapliczka powstała 

w 2008 roku.     

 W 2008 roku, gdy przypadała 30 rocznica 

koronacji cudownej figury MB Kębelskiej, a 

także 50 rocznica sakry biskupiej i 30 rocznica 

wyboru na Stolicę Piotrową Sługi Bożego Jana 

Pawła II, powstał projekt budowy kaplicy w 

miejscu objawień Matki Bożej. Kaplica - to 

wotum, dziękczynienie za obecność Matki 

Bożej w Wąwolnicy, za wszystkie łaski 

udzielane przez Jej pośrednictwo od Boga 

mieszkańcom i pielgrzymom. Jest to także 

dziękczynienie za dar Jana Pawła II. Kaplica 

została wybudowana ze składek sponsorów i 

wiernych i poświęcona podczas Uroczystości 

we wrześniu. 

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha 

w Wąwolnicy 

ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica 

 

Ks. Proboszcz i Dom Pielgrzyma 

tel. 81 882-50-04 

jj.wazny@diecezja.lublin.pl  

wawolnica@diecezja.lublin.pl 

 

Zespół Pałacowo-

Parkowy w Kęble 
 

 

 

 

 

murowany dwór powstał na początku XIX w., 

przebudowany z końcem stulecia przez rodzinę 

Rostworowskich. Obecnie mieści się tu  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 

przy którym funkcjonuje Szkółka Jeździecka. 

Ośrodek hipoterapii przy Szkole Specjalnej 

w Kęble daje możliwość miłego spędzenia 

czasu, jazdy konnej, biesiadowania przy 

ognisku - nawet przy niesprzyjającej pogodzie. 

Pod tym wspaniałym dachem nawet ulewa nie 

zepsuje zabawy 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble 

24-160 Wąwolnica, Kębło 7 

tel/fax: 081 882 50 11 

e-mail: keblo@top.lublin.pl 

adres strony: http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo/ 

 

 

 

Zespół Parkowo- 

Pałacowy w 

Celejowie 
 

 

To dawna siedziba rodu Choteckich z XV 

wieku. W 1740 r. kolejni właściciele, 

Tarłowie,  przebudowali siedzibę wg projektu 

arch. Franciszka Mayera (Magiera), a 

ponownej rozbudowy podjęli się Lubomirscy. 

W latach 1823-31 rezydencja należała do 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie 

mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:wawolnica@diecezja.lublin.pl
mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:jj.wazny@diecezja.lublin.pl
mailto:wawolnica@diecezja.lublin.pl
mailto:keblo@top.lublin.pl?subject=List%20wysłany%20ze%20strony:%20http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo/
http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo


 

 

Czartoryskich, dobudowana została wtedy 

m.in. charakterystyczna neogotycka wieża. 

Następnie rezydencja przeszła w ręce Marcina 

Klemensowskiego. Pod koniec XIX w. została  

odbudowana po pożarze. Obecnie mieści się tu  

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo 

Chorych. 

 

ul. Celejów 68 

24-120 Kazimierz Dolny (woj.lubelskie) 

Telefon:081-8820449 

Fax:081-8820449 

E-mail:spzol@celejow.ck.pl 

 

 

 

Cmentarz  

żydowski na 

Zarzece 
 

 

 

 

Zabytkowa nekropolia założona w I ćw. XIX 

wieku. W północnej części zachowało się kilka 

nagrobków, w części południowej znajduje się 

pomnik pochowanych tu ofiar zbiorowej 

egzekucji - mieszkańców Wąwolnicy i 

Nałęczowa- narodowości żydowskiej. 

 

 

 

Wiadomości udzielają miejscowi mieszkańcy 

Mała Papiernia 

Celejów 

Forma oferty proponowanej w ramach 

Ekomuzeum Lubelszczyzny: Historia i piękno 

na wyciągnięcie ręki - własnoręczne stworzenie 

swojego arkusz papieru czerpanego, ozdobienie  

go i zabieranie w formie pamiątki. Prezentacja 

historii, pokazy i warsztaty wyrobu papieru 

czerpanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Oferta turystyczna: Od kwietnia do 

października  

1. Regionalna Izba Tradycji. 

2. "Droga smaku chleba” – rekonstrukcja 

pieczenia chleba tradycyjnego 

połączona z warsztatami i degustacją. 

3. Historia papierni w Celejowie 

połączona z warsztatami wytwarzania 

papieru czerpanego. 

4. Historia i legendy związane z pałacem 

i okolicą. 

5. Questy – turystyka odkrywców w 

oparciu o miejsca zabytkowe, 

historyczne i widokowe w Celejowie. 

6. Sklepik z produktami lokalnymi 

miejscowych twórców.  

7. Pikniki połączone z ogniskiem/grillem 

8.  Piesze i rowerowe wędrówki 

wąwozami lessowymi. 

Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół 

Bystrej”  Celejów 72A, 24-160 Wąwolnica,  

tel. 695 137 072, 693 533 545 

email: wokolbystrej@o2.pl 

 

 

 

Ruiny papierni w 

Celejowie 
 

 

 

wybudowana przez Czartoryskich w 1828 r. 

jest jedną z pierwszych papierni w kraju. W 

roku 1847 z powodu braku zamówień zakład 

został przekształcony w młyn wodny. Po II w. 

św. młyn popadł w ruinę 

 

Obecnie malownicze ruiny wraz z pobliskim stawem 

stanowią własność prywatną 

 

 

 

Młyn w Celejowie–

Iłkach 
 

 

 

pochodzący z Witoszyna młyn został 

przeniesiony około 1900 r. do Iłek. W 1914 r. 

spalony przez wojska rosyjskie, następnie 

odbudowany. W 1945 r. kolejny raz zniszczony 

przez wodę i ponownie odtworzony. Od 1960 r. 

napędzany jest elektrycznie. Obecnie młyn 

świadczy usługi dla okolicznych rolników, jest 

też atrakcją dla turystów - istnieje możliwość 

zwiedzania oraz uczestnictwa w pokazie 

 

 

 

Kontakt: tel. 81 7236197, 607926304. 

 

mailto:wokolbystrej@o2.pl


przemiału zboża na mąkę. 

 

 

 

Stok narciarski 

Celejów 
 

 

 

oferuje możliwość skorzystania z dwóch tras o 

długości 250 i 300 metrów. Stok posiada 

sztuczne oświetlenie oraz naśnieżnie, dostępne 

są 2 wyciągi talerzykowe. Trasa przygotowana 

jest ratrakiem. 

 

 

 

Kontakt: tel. 601832001. 

 

 

Nart-Sport Rąblów 

Zimą ośrodek oferuje możliwość skorzystania 

ze sztucznie naśnieżanego, oświetlonego stoku 

narciarskiego. Obecnie dostępne są trzy trasy, 

w tym jedna specjalnie przygotowana dla 

snowboardzistów. Latem ośrodek zaprasza do 

kąpieli w basenach (codziennie w godz. 10.00-

18.00). 

Atrakcje obiektu: 

-stok narciarski 

-boisko do siatkówki 

-plac zabawa 

-trampoliny 

-baseny (duży, 2 baseniki dla dzieci) 

-jacuzzi 

-gastronomia i noclegi. 

Sprawy organizacyjne pod nr tel. 502-168-054. 

 

 

Kontakt: tel. 81 8825500.  

 Ośrodek czynny w sezonie od 

poniedziałku –piątek  9.00-22.00 

sobota - niedziela 9.00-22.00 

Sprawy organizacyjne pod nr tel. 502-168-054. 

 

 

 

Tor Quadów 

Stanisławka 

ośmiokilometrowy, profesjonalny tor dla 

quadów, motocykli crossowych i innych 

pojazdów terenowych. 1600 metrów trasy to 

odcinek sportowy, przeznaczony dla 

wyczynowców i amatorów mocnych wrażeń. 

Na torze organizowane są zawody dla 

miłośników motocyklowych szaleństw.  

 

 

Kontakt: tel. 694 888 736. 

 

 

"Złota rybka" 

łowisko 

wędkarskie w 

Karmanowicach 

 

jest miejscem zarówno dla miłośników 

wędkarstwa jak też rekreacji nad wodą. Można 

skorzystać z pomostu i łódki. Na miejscu 

można również przyrządzić złowioną rybę.  

 

 

Karmanowice 131, 

24-160 Wąwolnica 

tel. 81 8825332 

www.zlotarybka-karmanowice.pl 

 

 

Szkółka Jeździecka 
- Bogusława 

Szewczyk 

Gospodarstwo agroturystyczne i stadnina 

państwa Szewczyk znajduje się nad brzegiem 

Bystrej w Łąkach. Łąki leżą pomiędzy 

Wąwolnicą a Nałęczowem. Dom numer 12 stoi 

naprzeciw rozległego padoku. Pod opieką 

instruktorów można tu doskonalić umiejętność 

jazdy konnej, ale też poznać  

podstawy tego sportu. Kadra prowadzi zarówno 

szkolenia ze skoków przez przeszkody, jak i 

rajdy konne. W okolicy znajduje się kilka 

czarujących wąwozów i głębocznic, które mogą 

być odkrywane z grzbietu konia. W czynnym 

cały rok gospodarstwie można przenocować, a 

także dobrze zjeść. Możliwe jest zamówienie 

dań kuchni wegetariańskiej. Gospodarze 

przyjmują zwierzęta - psy i koty 

 

 

 

 

Szkółka Jeździecka - Bogusława Szewczyk ,Łąki 12, 24-

160 Wąwolnica 

tel. 81 882 52 97 

 

http://www.nartsport.pl/
http://zlotarybka-karmanowice.pl/
http://zlotarybka-karmanowice.pl/
http://zlotarybka-karmanowice.pl/
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http://www.kraina.org.pl/szkolka_jezdziecka__boguslawa_szewczyk_id_623.html?ob=64
http://www.kraina.org.pl/szkolka_jezdziecka__boguslawa_szewczyk_id_623.html?ob=64


Labirynty Rąblów 

oraz Park 

Miniatur 

Architektury 

drewnianej 

  

Park pięciu labiryntów, gdzie rozwiążesz 

kolejne zagadki roślinnych łamigłówek. Od 

najłatwiejszych tras dla dzieci w trawie 

zielonej,  pośród rodzimych truskawek, przez 

labirynt różany – piękny i pachnący, po 

czarujący barwami labirynt z kwiatów. 

Najmłodszych spotka tu nagroda i przednia 

zabawa na kolorowych dmuchańcach. Na 

terenie znajduje się również galeria rzeźb, 

galeria kaplic i kapliczek, namiot tipi, ławki 

przeżyć oraz wypożyczalnia rowerów i kijów 

do Nordic Walking. 

Park Miniatur-zebrano tu kilkadziesiąt 

eksponatów prezentujących w skali 1:25 w 

miniaturze to, co najpiękniejsze w regionie. 

Zachwycające wille Nałęczowa, słynne 

budowle Kazimierza Dolnego z architekturą 

witkiewiczowską, jatkami Małego Rynku, 

Kuncewiczówką studnią kazimierską,  młyny 

rzeki Bystrej, chaty Męćmierza, Bramę 

Puławską, wiatraki  i wiele innych 

interesujących obiektów.  

 

Wstęp do Parku 

Miniatur 

Wstęp do Parku 

Miniatur 

łącznie z Parkiem 

Labiryntów 

indywidualny grupowy(2)   indywidualny grupowy(2) 

normalny  

12 zł  
10 zł 14zł 12 zł 

 

ulgowy (1) 

8zł 
6zł 10zł   8zł 

 

 dzieci do lat 4 zapraszamy bezpłatnie 

 (1) bilet ulgowy obejmuje dzieci i młodzież 

szkolną, studentów, emerytów i rencistów 

 (2) grupa liczona jest od 12 osób, cena 

obowiązuje za 1 osobę 

Czynne codziennie od 1 maja do 30 września 

w godzinach 1000 - 1900 

Tel. 605 951 355 

Adres: Rablów 46, 24-160 Wąwolnica, 

 

Stacja Badawcza 

Ekologii „W 

Dolinie Szkła”  

Stacja „Dolina Szkła” mieszcząca się w Kęble 

prowadzi gospodarstwo rolne, możliwość 

organizacji ogniska/grilla, prowadzone są 

warsztaty tematyczne, usługi przewodnickie 

oraz sklepik ziołowy po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym. Gospodarstwo 

zajmuje się m.in. edukacją na rzecz ekologii. 

Hoduje się tu także pszczoły. 

 

Kębło 26, 24-160 Wawolnica 

506140076, 506140195  

 

 

WOJCIECHÓW 

 

Nazwa atrakcji 

 

Krótki opis (w tym godziny otwarcia, ceny) Kontakt 

 

Wieża Ariańska 

 

 

 

 

wybudowana w I poł. XVI w. jedyna na Lubelszczyźnie budowla typu 

obronno-mieszkalnego, gotycko-renesansowa. Nazwę zawdzięcza 

swoim właścicielom. W 1910 r. została przekazana Towarzystwu Opieki 

nad Zabytkami Przeszłości. Odbudowę, którą kierował pierwotnie Jan 

Koszyc-Witkiewicz, przerywały wojny. Ostatecznie gruntowny remont 

ukończono w latach 70. wg projektu Tadeusza Augustynka. Obecnie w 

wieży mieści się Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Kowalstwa, 

Wojciechowskie Muzeum Regionalne, Gminna Biblioteka Publiczna 

oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich. 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

 24-204 Wojciechów 

Tel./fax. 81 517 72 10,  

81 517 76 22 

gok@agroturystyka.pl 

www.gokwojciechow.pl 

 

 

Muzeum Kowalstwa 

 

 

 

 

 

 

Jedyne tego typu muzeum w Polsce, zajmuje najwyższą kondygnację 

Wieży Ariańskiej. Posiada kolekcję ponad 1000 eksponatów kowalstwa 

artystycznego  

i użytkowego z kraju i zagranicy. Zgromadzono tu m.in. elementy 

wyposażenia starej kuźni, kolekcje kutych żyrandoli, lamp, kwietników, 

a także repliki broni średniowiecznej czy kute figurki zwierząt i 

owadów. Dla grup dziecięcych i młodzieżowych organizowane są 

zajęcia warsztatowe „Podkowa z masy solnej” i „Zdobienie żelaza”.  

W działającej przy Muzeum Galerii można zakupić pamiątki i wybić 

okolicznościową monetę, a na placu otaczającym budynek jest miejsce 

na ognisko i zabawy dla dzieci.  

Zwiedzanie: codziennie od 10.00 do 17.00, od października do kwietnia 

 

Gminny Ośrodek Kultury 24-

204 Wojciechów 

Tel./fax. 81 517 72 10, 81 517 

76 22 

gok@agroturystyka.pl 

www.gokwojciechow.pl 

 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiU3RhY2phIEJhZGF3Y3phIEVrb2xvZ2lpIHcgRE9MSU5JRSBTWktcdTAxNDFBIiwiYWRkcmVzcyI6IktcdTAxMTliXHUwMTQybyAyNiwgV1x1MDEwNXdvbG5pY2EgKGdtaW5hKSIsImxhdGl0dWRlIjo1MS4yODMxOTI2MzA4MTYsImxvbmdpdHVkZSI6MjIuMTI0NTQ1MjY5Nzc1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjM5MjI4NTE3NDI1MjEwMX0=?link=addresses&fb_locale=pl_PL&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiU3RhY2phIEJhZGF3Y3phIEVrb2xvZ2lpIHcgRE9MSU5JRSBTWktcdTAxNDFBIiwiYWRkcmVzcyI6IktcdTAxMTliXHUwMTQybyAyNiwgV1x1MDEwNXdvbG5pY2EgKGdtaW5hKSIsImxhdGl0dWRlIjo1MS4yODMxOTI2MzA4MTYsImxvbmdpdHVkZSI6MjIuMTI0NTQ1MjY5Nzc1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjM5MjI4NTE3NDI1MjEwMX0=?link=addresses&fb_locale=pl_PL&ref=facebook
mailto:gok@agroturystyka.pl
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nieczynne w niedziele 

Bilety: normalny – 8 zł, ulgowy – 6 zł 

(bilety uprawniają do wejścia do dwóch muzeów – Muzeum 

Regionalnego i Muzeum Kowalstwa 

 

 

Muzeum Regionalne 

 

 

 

 

 

Powstało w 2004 r. w jednej z kondygnacji Wieży Ariańskiej. 

Obejrzymy tu makietę średniowiecznego grodziska, eksponaty 

pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie 

Wojciechowa oraz  wystrój w pełni wyposażonej wojciechowskiej 

chałupy z lat 1920 – 1930 oraz Galerię Sztuki Ludowej. 

 

Zwiedzanie: codziennie od 10.00 do 17.00, od października do kwietnia 

nieczynne w niedziele 

Bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 4 zł 

(bilety uprawniają do wejścia do dwóch muzeów – Muzeum 

Regionalnego i Muzeum Kowalstwa 

 

Gminny Ośrodek Kultury 24-

204 Wojciechów 

Tel./fax. 81 517 72 10, 81 517 

76 22 

gok@agroturystyka.pl 

www.gokwojciechow.pl 

 

 

Muzeum Minerałów 

 

 

 

 

 

 

 

Powstało nad rzeką Bystrą,  w „Młynie Hipolit”  pochodzącym z 1937 

roku. Do zwiedzania udostępniona jest prywatna kolekcja 5000 

niezwykłych eksponatów. Zobaczymy tu m.in.: różne odmiany soli 

niebieskiej, 40 kilogramową bryłę węgla brunatnego z widoczną korą 

drzewa i słojami, skamieniałą rybę sprzed 250 mln lat, meteoryty z 

różnych części świata czy ruchome piaski z Tanzanii poruszające się 

pod wpływem zmian pola magnetycznego Ziemi. Wspaniałą atrakcją są 

pokazy płukania złota  i odlewania metalu oraz pokazy wybuchu 

wulkanu. W „Młynie Hipolit”. W sprawie zwiedzania prosimy o kontakt 

telefoniczny. 

 

Nowy Gaj 18a,  

24-204 Wojciechów 

 tel. 81 723 75 72, 505 288 292 

Tel/Fax.  (0-81) 72 375 72 

młynhipolit@poczta.onet.pl, 

www.mlynhipolit.pl   

 

 

Zespół dworsko-

parkowy w 

Palikijach 

 

 

 

 

 

murowany, otoczony zielenią (m.in. czerwony klon, wielowiekowe lipy, 

dęby i świerki) i stawami dwór wzniesiony w 1906 r.  na fundamentach 

pałacu z XVII wieku. Obecnie stanowi własność prywatną i nie jest 

udostępniany do zwiedzania. 

 

 

 

Kuźnia Romana 

Czernieca 

 

 

 

 

 

 

 

funkcjonuje od 1920 r., także dziś wykonywane są tu wyroby 

artystyczne, naprawiane narzędzia rolnicze czy podkuwane konie jak 

również kute ręcznie wyroby artystyczne, takie jak: ogrodzenia, 

balustrady, meble domowe, ogrodowe, itp. Kuźnię odwiedzają liczne 

grupy wycieczkowe z kraju i zagranicy, dla których kowal kuje ,,na 

żywo" pamiątkową podkowę oraz w barwny sposób prowadzi lekcję 

edukacyjną, pt.  ,,Kowalstwo jako zawód, pasja i tradycja".  Co roku, w 

lipcu, odbywają się tu ogólnopolskie imprezy kowalskie, w których 

biorą udział mistrzowie rzemiosła z kraju i zagranicy. W galerii przy 

kuźni można obejrzeć przykładowe prace mistrza oraz zakupić podkowy 

na szczęście i inne jego wyroby.  

Czynne od poniedziałku do soboty: 8.00 - 17.00 

Kontakt telefoniczny.  

 

Wojciechów 153, 

tel. 81 517 73 05, 

691 053 403, 

czerniec@czerniec.pl 

www.czerniec.pl 

 

mailto:gok@agroturystyka.pl
http://www.gokwojciechow.pl/
mailto:młynhipolit@poczta.onet.pl
http://www.mlynhipolit.pl/
mailto:czerniec@czerniec.pl
http://www.czerniec.pl/


 

Kościół pw. św. 

Teodora 

 

 

 

 

otoczona murowanym parkanem świątynia stoi na niewielkim 

wzniesieniu w otoczeniu lip i klonów. Wybudowana została  w 1725 

roku. Modrzewiowy kościół ufundował nawrócony z kalwinizmu na 

wiarę katolicką Teodor Orzechowski, ówczesny właściciel 

Wojciechowa. O późnobarokowym charakterze budowli świadczy jej 

wyposażenie. W drewnianym, barokowym ołtarzu głównym znajdują się 

obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1836 r. oraz św. Kajetana  

i św. Teodora. Ołtarze zdobią kurdybany – barwione skóry intensywnie 

dekorowane we wzory tłoczeniami, złoceniami oraz malowidłami.  

Na cmentarzu przy kościele znajduje się współczesna świątyni 

drewniana, czworoboczna dzwonnica oraz nagrobek Felicjany z 

Tredlów Grodzickiej z 1892 r., a także płyta nagrobna Stanisława 

Spinki, herbu Prus, z XVI w. 

 

Msze Święte w niedziele i święta obowiązujące o godz. 8:00, 9:30, 

11:30 - dla dzieci i o 17:00 

Msze Święte w święta zniesione o godz. 8:00, 9:30 i 17:00 

Msze Święte w dni powszednie o godz. 7:00, 7:30 i 17:00 - gdy 

zainteresowani o nie proszą. 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pod wezwaniem św. Teodora 

w Wojciechowie 

24-204 Wojciechów 

www.wojciechow-parafia.cba.pl 

tel. 81 517 73 14  

e-mail:  j.halasa@kuria.lublin.pl   

Owadolandia Park edukacyjno- rekreacyjny w którym zgromadzono ponad 20 replik 

owadów wielkości dorosłego człowieka. Wiernie odtworzone, z 

niezwykła dbałością o szczegóły pozwalają poznać świat owadów  i 

dowiedzieć się dlaczego są ważne i jak nam służą. W parku znajduje się 

ścieżka dydaktyczna z ciekawymi gatunkami roślin oraz bardzo dobrze 

wyposażony plac zabaw z tyrolką.  Dla grup zorganizowanych 

prowadzone są warsztaty malowania modeli owadów.  To idealne 

miejsce dla osób, które chcą poznać świat owadów oraz spędzić czas na 

świeżym powietrzu.  

 

Cennik na rok 2016  

Grupy zorganizowane (min. 15 osób po wcześniej rezerwacji) 

-przejście ścieżki edukacyjnej z przewodnikiem -6 zł 

- malowanie gipsowych odlewów owadów (własnoręcznie tworzona 

pamiątka)  -7 zł – zajęcia dla grup dzieci od 3-12 lat 

- Zakup gipsowego odlewu owada- 5 zł/ szt. (możliwość 

przeprowadzenia zajęć plastycznych po powrocie do placówki szkolnej) 

-ognisko z kiełbaskami 11 zł/os 

1 osoba(opiekun/organizator) na 15 osób z danej grupy - wstęp wolny. 

Każda nadliczbowa osoba dorosła zobowiązana jest kupić bilet 

normalny. 

 Soboty i niedziele - otwarte dla wszystkich, poniedziałek - piątek – 

tylko dla grup zorganizowanych w godz. 10.00 – 18.00 

Turyści indywidualni: 

Bilet normalny -9zł 

Bilet ulgowy -7zł (dla dzieci do lat 12, renciści, emeryci: tylko za 

okazaniem legitymacji) 

Dzieci do lat 3 – wstęp gratis (nie dotyczy grup zorganizowanych) 

 

Park Edukacyjno – Rekreacyjny 

„Owadolandia” Mariola Cybula  

Wojciechów Kolonia Piąta  

tel. 697 198 281 

owadolandia@owadolandia.pl 

www.owadolandia.pl 

Zoo w Romanówce Park Zwierząt położony jest w miejscowości Romanówka niedaleko 

Wojciechowa. Zwiedzający mogą zobaczyć zwierzęta z różnych 

kontynentów, podziwiać drapieżniki, w tym króla zwierząt lwa. 

Spacerując alejkami parku można podpatrywać figlujące małpy, 

zaprzyjaźnić się z wyjątkowymi osiłkami poitou, spojrzeć w groźne 

oczy pum, przechadzać się obok wielbłądów, zobaczyć galopujące 

antylopy i jelenie rożnych gatunków. Poczynając od najmniejszego 

jelenia na świecie (mundżak indyjski zwany również szczekającym 

jeleniem), poprzez jelenie sika, milu, do olbrzymiego dostojnego  jelenia 

wapiti. Są tu także kangury, osiołki, lamy, alpaki, różne gatunki kóz i 

Romanówka 22, tel. 

669 190 202, 

zoowojciechow@gmail.com 

www.zoowojciechow.pl 

 

Zoo czynne pon.-pt. 10.00-

17.00, sob.-ndz. 10.00-18.00 

http://www.wojciechow-parafia.cba.pl/
mailto:%20j.halasa@kuria.lublin.pl
mailto:owadolandia@owadolandia.pl
mailto:zoowojciechow@gmail.com
http://www.zoowojciechow.pl/


owiec, w tym rzadki gatunek kozy śruborogie.  

Liczne gatunki ptaków wodnych i lądowych, w tym żurawie koroniaste, 

różne odmiany bażantów, kaczek, gęsi, pawie, czarne łabędzie. 

Mieszkańcami parku są również sympatyczne słodkie szopy pracze, 

przedziwne kolczaste jeżozwierze,  „zakręcone” bydło szkockie, 

wiewiórki, króliki, lis polarny i inne.  

Powierzchna 4 ha – dodatkowo plac zabaw oraz liczne atrakcje. Przy 

Zoo działa nowo powstały Ośrodek Rahabilitacyjno- Edukacyjny „Bały 

Lew”. 
Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Edukacyjny „Biały 

Lew” 

położony wśród malowniczych pól i łąk miejscowości Romanówka. 

Cisza i piękno otaczającej przyrody stwarza idealne warunki dla osób 

przebywających w celach rehabilitacyjnych, wypoczynkowo – 

rekreacyjnych oraz biznesowych. „Biały Lew” to także miejsce dla 

rodzin z dziećmi szukających wytchnienia na łonie natury i rozwijania 

swoich zainteresowań. Ośrodek posiada rozbudowaną ofertę dla szkół 

proponując: wycieczki, obozy, kolonie, warsztaty, pokazy, lekcje 

edukacyjne oraz zabawy integracyjne. Swoim gościom zapewnia 

smaczną, regionalną kuchnię. 

 

Kontakt: Romanówka 22,  

tel. 502 195 780, e-mail: 

osrodek@bialylew.com.pl, 

www.bialylew.com.pl 

 

Szlak Żelaza i 

Kowalskich Tradycji 

Ziemi 

Wojciechowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwala poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania 

gotowej podkowy. Oferta skierowana do grup wycieczkowych, dzieci i 

młodzieży obejmuje zwiedzanie wszystkich atrakcji Wojciechowa oraz 

obiad i ognisko. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Wojciechowie, 

Tel. 81 517 72 10  

81 517 76 22  

gok@agroturystyka.pl 

www.gokwojciechow.pl 

www.kowale.com.pl 
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