Wstęp

„Wypoczywaj lokalnie!” – to publikacja, która ma za
zadanie promocję walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz kulturowych, przedstawienie walorów rekreacyjno - wypoczynkowych obszaru LGD „Owocowy
Szlak”. Zawarte w niej informacje powinny stać się zachętą do lepszego poznania wielu miejscowości naszego regionu.
Bardzo często szukamy odległych miejsc do wypoczynku, tymczasem na terenie działania naszego Stowarzyszenia funkcjonuje wiele wspaniałych obiektów zapewniających różnego rodzaju atrakcje, noclegi, warsztaty,
oferujących specjały kuchni wykorzystującej zdrowe lokalne produkty.
Poszczególne podmioty zostały uporządkowane według
gmin, w których są zlokalizowane. Zachęcamy gorąco do
odkrywania na nowo naszego regionu. Gwarantujemy,
że wycieczki do przedstawionych w przewodniku miejsc
mogą stać się ciekawą i atrakcyjną przygodą oraz wspaniałym wypoczynkiem.
Dariusz Wróbel
Prezes LGD Owocowy Szlak

sadyba rozalin

gmina opole lubelskie

Sadyba w Rozalinie to dawne zapomniane gospodarstwo położone wśród malowniczych rozległych łąk otoczonych lasami i pięknymi stawami. Stary drewniany dom z zachowaniem wiejskiego charakteru i klimatu usytuowany jest nad rzeczką i stawem.
Dom otacza ogród z zagonem warzywnym pełnym ekologicznych, ciekawych roślin
oraz ziół. Wiejska okolica ze szczyptą angielskiego smaku, rustykalne wnętrza i nieskażona przyroda czynią z Sadyby Rozalin wymarzone miejsce na wypoczynek.

#wypoczywajlokalnie
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Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Szkolenia /warsztaty
• Organizacja imprez okolicznościowych
• Plenery malarskie
• Sesje zdjęciowe
• Miejsca noclegowe ( 4 pokoje/6 os)
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
Rozalin 56 / 24-300 Opole Lubelskie / telefon: 664-973-642
e-mail: mirekgolos@tormail.com / www.sadybarozalin.pl
#wypoczywajlokalnie
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PUSTELNIA- RYBY

zajazd rybacki

gmina opole lubelskie

Pustelnia – Ryby to rodzinna firma założona w 1994r. Zajazd Rybacki umiejscowiony
jest na rozstaju dróg między Opolem Lubelskim i Puławami. Pstrąg, karp, jesiotr, sum,
szczupak i inne ryby z własnej hodowli stanowią bazę do serwowania znakomitych potraw. Aranżacja i wystrój wnętrz w połączeniu z doskonałym smakiem potraw zapewniają niezapomniane wrażenia estetyczne i smakowe.
Oferta
• Sprzedaż świeżych ryb z własnej hodowli
• Usługi gastronomiczne
• Imprezy okolicznościowe
• Kącik zabaw dla najmłodszych, menu dla dzieci
• Grillowanie
• Wynajem sali pod eventy i szkolenia
• Strefa leżakowa
Dla kogo?
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych
Termin:
• Restauracja - niedziela - czwartek - 12:00 – 20:00/ piątek- sobota – 12.00 – 22.00
• Sklep poniedziałek- piątek- 9.00-17.000/ sobota – 9.00 – 14.00
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
Telefon: 535-112-109 / e-mail: rezerwacje@pstragpustelnia.pl
www.facebook.com/PustelniaRyby

#wypoczywajlokalnie
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#wypoczywajlokalnie
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cukrownia

restauracja

gmina opole lubelskie

Lokal mieści się w zrewitalizowanym obiekcie XIX wiecznej Cukrowni w Opolu Lubelskim. W dwóch budynkach po kuźni i warsztatach znajduje się restauracja, która zapewnia zdrowy, pyszny posiłek. Do dyspozycji klientów jest przestronna sala bankietowa z wyjściem na zabytkowy dziedziniec. Klimat i wystrój wnętrz to doskonałe połączenie historycznych walorów obiektu ze współczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Imprezy okolicznościowe
• Wynajem sali pod eventy i szkolenia
• Dancing/ karaoke
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych i dużych grup zorganizowanych (do 300 os.)
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
Ul. Fabryczna 23 / 24-300 Opole Lubelskie / telefon: 609-502-094
e-mail: info@restauracjacukrownia.pl / www.restauracjacukrownia.pl
www.facebook.com/Restauracja-Cukrownia

#wypoczywajlokalnie
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POD LASEM

Staroopolska

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

restauracja

Oferta
• Wędkowanie w przydomowym stawie
• Grillowanie
• Wypoczynek na leżakach
• Grzybobranie
• Wycieczki rowerowe
• Miejsca noclegowe (13)
Dla kogo?
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena:
• Nocleg 45 zł/os/doba
• Wędkowanie - 10 zł/os.
• Koszt złowionej ryby wg. cennika
Kontakt:
Kazimierzów 95 / 24-300 Opole Lubelskie / Tel: 693-072-725
e-mail: marsedz@wp.pl
www.facebook.com/Agroturystyka-Pod-Lasem

#wypoczywajlokalnie

Restauracja Staroopolska to nowoczesny kameralny kompleks hotelowo-gastronomiczny w centrum Opola Lubelskiego . Wystrój lokalu przenosi klienta do dawnych
czasów bowiem mieści się w piwnicach ze sklepieniami łukowymi. Menu restauracji
to staropolska kuchnia na bazie miejscowych eko-produktów.

gmina opole lubelskie

gmina opole lubelskie

Obiekt położony jest w niewielkiej miejscowości Kazimierzów (7 km od Opola Lubelskiego) pośród pól, lasów i łąk w dolinie rzeki Chodelki z dala od miejskiego zgiełku.
Domek otoczony jest ogrodem. Gospodarstwo polecane osobom lubiącym ciszę i kojący śpiew ptaków oraz wypoczynek na świeżym powietrzu. Doskonała baza wypadowa
do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Sandomierza.
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Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Imprezy okolicznościowe
• Wynajem sal pod eventy i szkolenia
• Noclegi (20 miejsc)
• Catering
• Sobotnie potańcówki do rana
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych i dużych grup (zorganizowanych: 2 sale po 100 osób)
Termin: Cały rok / obiekt czynny od godz. 1000 do 2200
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
ul. T. Kościuszki 6 / 24-300 Opole Lubelskie / tel. 81 827 53 51 / kom. 781610505
e-mail: biuro@staroopolska.pl / www.facebook.com/staroopolska

#wypoczywajlokalnie
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OCK

GALERIA SWAT

Opolskie centrum kultury

Galeria SWAT powstała w 2011 r z myślą o lokalnych twórcach, pasjonatach sztuki.
Pobyt w Galerii to niepowtarzalna okazja obcowania z wytworami rękodzielniczymisztuką ludową w kontekście współczesnego wzornictwa. To miejsce urokliwe, magiczne. W otoczeniu wyrobów plecionkarskich, bibułowych pająków, ceramicznej biżuterii, przedmiotów decoupage zapewnia relaks i konstruktywny wypoczynek. Umiejscowienie w centrum Opola Lubelskiego zapewnia łatwy dostęp do innych ofert turystycznych i noclegów.

Oferta
• Gra miejska „Śladami opolskich kupców i rzemieślników”
• Gra terenowa LARP- „Tajemnica Słowiańskiej Osady” /„Pożegnanie Victora Bartelby”
„Tajemnica Twierdzy Pojenari”
• Warsztaty wakacyjne
Dla kogo?
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena:
• Warsztaty- od 15zł/os / gra terenowa – od 20 zł
Kontakt/szczegóły oferty:
e-mail: sekretariat@ockopolelubelskie.pl / tel. 81 827-25-67
www.ockopolelubelskie.pl
www.facebook.com/ockopolelubelskie

#wypoczywajlokalnie
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gmina opole lubelskie

gmina opole lubelskie

Opolskie Centrum Kultury mieści się w budynku starego Spichlerza W zakres działalności wchodzi organizowanie imprez i eventów plenerowych i klubowych, koncertów, spotkań autorskich, obchodów rocznicowych. W budynku Opolskiego Centrum
Kultury mieści się również kino, w którym można obejrzeć najnowsze produkcje także w technologii 3D. OCK prowadzi szeroki wachlarz zajęć stałych w formie warsztatów, kół zainteresowań.

Oferta
• Warsztaty rękodzielnicze w Galerii SWAT
• Warsztaty rękodzielnicze wyjazdowe (na zaproszenie)
• Wycieczka do miejsca lądowania UFO (w pakiecie gry i zabawy,
spotkanie z Ufoludkiem)
• Udostępnienie/ wynajem Galerii SWAT
• Organizacja urodzin dla dzieci –
• Wykonanie przedmiotu handmade - zamówienia indywidualne np. okazjonalne
upominki, renowacja mebli, gadżety promocyjne
• Nabycie wyrobu rękodzielniczego z Galerii SWAT
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, dzieci, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych.
Termin: Cały rok
Cena: Warsztaty – od 25 zł/os., urodziny – od 250 zł / wycieczka – od 15 zl/os
wynajem Galerii- od 20 zł/godz.
Kontakt / szczegóły oferty:
ul. Ogrodowa 9 / 24-300 Opole Lubelskie / Telefon: 607-992-055
e-mail: swat.opole@gmail.com / www.swatopole.cba.pl
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wspierania-Aktywno%C5%9BciTw%C3%B3rczej-300215126669012/
#wypoczywajlokalnie
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montis

HOTEL & SPA

gmina poniatowa

Trzygwiazdkowy Hotel w Poniatowej to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko ze
względu na malownicze położenie, ale przede wszystkim na wyśmienitą kuchnię zdobywającą prestiżowe nagrody kulinarne w całej Polsce. Dania regionalne są specjałami
hotelowej restauracji spełniającymi wymagania najbardziej wymagających gości. Butikowy charakter hotelu pozwala wypocząć w intymnej atmosferze a nowoczesne SPA to
miejsce, w którym nie tylko można odpocząć od codzienności, uniknąć stresu, ale także pomóc sobie z różnymi dolegliwościami.
Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Hotel
• SPA
• Wynajem sal konferencyjnych ( łącznię do 140 os.)
• Imprezy okolicznościowe
• Ogniska/ Grille
• Wypożyczalnia rowerów
Dla kogo?
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi, małych i dużych
grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
tel.: +48 81 820 55 26 / tel.kom.: +48 697 125 012 / fax: +48 81 820 55 26
e-mail: recepcja@hotelmontis.pl / www.hotelmontis.pl

#wypoczywajlokalnie
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HOTEL SŁOWIK
Urokliwie położony Hotel usytuowany pośród pięknej zieleni zalewu poniatowskiego. Dogodna lokalizacja wraz z nowoczesnym zapleczem konferencyjno-szkoleniowym
daje mnóstwo możliwości, aby ciekawie i przyjemnie spędzić czas. Bogata infrastruktura zapewnia mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci.

gmina poniatowa

Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Hotel (70 miejsc noclegowych)
• Wynajem sali konferencyjnej (do 120 os.)
• Imprezy okolicznościowe
• Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Dla kogo?
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin,
małych i dużych grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
telefon: 81-820-41-61
e-mail: info@hotel-slowik.pl
www.hotel-slowik.pl

#wypoczywajlokalnie
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piekarnia

U ZIOMKA

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

Piekarnia T. Zubrzycki, to rzemieślnicza rodzinna firma funkcjonująca na rynku od
trzech pokoleń, hołdująca tradycyjnym wypróbowanym recepturom i smakom. Piekarnia realizuje projekty mające na celu stworzenie nawyku świadomych wyborów
zakupowych. Od ponad 20 lat prowadzone są warsztaty piekarnicze dla każdej grupy
wiekowej , podczas których uczestnicy zapoznają się z historią rzemiosła, cechów piekarskich oraz produkcją zdrowego pełnowartościowego pieczywa i historia Cebularza
lubelskiego. Samodzielnie zrobione i wypieczone chałki, plecionki i bułki smakują zupełnie inaczej, wzbogacone sercem, zaangażowaniem i ogromną dozą szacunku dla
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy piekarza.

Gospodarstwo położone we wsi Chruślina z dala od zgiełku i hałasu dnia powszedniego. W ciszy i spokoju można delektować się otaczającą przyrodą, śpiewem ptaków, degustując ekologiczne, sezonowe owoce i warzywa z okolicznych upraw. Gospodarstwo
U Ziomka to odpowiednie miejsce do odkrywania walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Józefów nad Wisłą i okolic.

gmina poniatowa

Oferta
• Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”
Dla kogo?
Oferta kierowana do wszystkich grup wiekowych, zorganizowanych (25 os.)
Termin: Cały rok bez okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
Cena: od 20 zł/os
Kontakt:
Kraczewice Prywatne 26
24-320 Poniatowa
tel. 81-820-42-82,
tel.kom +48 609-604-007
e-mail: piekarniat.zubrzycki@gmail.pl

#wypoczywajlokalnie
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GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

tadeusz zubrzycki

Oferta
• Plac zabaw „Cudolandia”
• Przejażdżka bryczką
• Zadaszona wiata ze stolami /grili/ognisko
• Pokój gościnny (2 os)
• Obcowanie ze zwierzętami i codzienna obsługa konia
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt:
Chruślina 128
24-340 Józefów nad Wisłą
Telefon: 509-348-300

#wypoczywajlokalnie
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BARTUZI

MARIA i ZENON
GOspoDARSTWO PSZCZELARSKIE

GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

Gospodarstwo pszczelarskie położone jest w maleńkiej wiosce Mariampol - gmina Józefów nad Wisłą. Pasieka otoczona jest lasami akacjowo-sosnowymi, przez które przebiega rzeka Wyżnica. Pszczelarstwo jest pasją właścicieli już ponad 27 lat. Posiadają tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza i chętnie podzielą się tajnikami wiedzy z zakresu
pszczelarstwa przy słodkim smaku miodu własnej produkcji.
Oferta
• Degustacja miodu
• Sprzedaż miodu
• Miejsca noclegowe ( 4 os)
• Ognisko/ Grill
• Spacery i grzybobranie
Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
Termin: Cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt:
Mariampol,
24-340 Józefów nad Wisłą
Telefon: 503-159-310, 516-685-185
e-mail: zenonbartuzi@op.pl

#wypoczywajlokalnie
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WKAJAKACH

MIÓD PROSTO
Z PASIEKI

MOBILNA WYPOZYCZALNIA
SPRZęTU KAJAKOWEGO

gospoDARSTWO PSZCZELARSKIE

Rzeka Wyżnica wypływa na Wzniesieniach Urzędowskich i uchodzi do Wisły w Józefowie nad Wisłą. Urokliwa, wolno płynąca Wyżnica to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Trasa spływu jest różnorodna, prowadzi wśród okolicznych łąk i lasów. Bogactwo flory i fauny na trasie spływu zapewniają niezapomniane wrażenia. Trasa przeznaczona jest nie tylko dla doświadczonych kajakarzy, ale również dla nowicjuszy.

Oferta
• Degustacja miodu
• Sprzedaż miodu
• Warsztaty z pozyskiwania miodu, wosku, pyłku.
• Pokaz wytopu świec z wosku pszczelego
Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
Termin: warsztaty-kwiecien - sierpień / zakup miodu - cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt:
Łopoczno 51
24-340
Józefów nad Wisłą
Telefon: 510 584 803
e-mail: MarzenaIreneusWitek@gmail.com

#wypoczywajlokalnie
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GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

„Miód Prosto z Pasieki” to rodzinne gospodarstwo pszczelarskie położone na malowniczym zboczu Wisły w otoczeniu lasów, w miejscowości Łopoczno gmina Józefów nad
Wisłą. Pasieka umiejscowiona jest w sadzie jabłoniowym. Bioróżnorodność okolicznej
przyrody sprawia, że w pasiece wytwarzane są miody wysokiej jakości.

Oferta
• Organizacja spływu rzeka Wyżnicą
• Spływ rzekami Lubelszczyzny
• Imprezy okolicznościowe
• Kompleksowa obsługa spływów jednodniowych, wielodniowych
• Grill / Ognisko
Dla kogo:
Osoby pełnoletnie, dzieci pod opieka dorosłych, małe grupy zorganizowane
Termin: Kwiecień – październik / 7 dni w tygodniu godz. – 800 – 2200
Cena: od 25 zł
Kontakt:
Telefon: 663-659-306
e-mail: wkajakach@gmail.com
www.wkajakach.pl
www.facebook.com/wkajakach
www.instagram.com/kajaki_jozefow_nad_wisla

#wypoczywajlokalnie
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Zagrodowa

Warsztat
Szkutnicki

osada

Dawny dwór ziemiański, niegdyś schronienie dla polskiej kultury i tradycji. Obecnie
gospodarstwo agroturystyczne, które powstało z pragnienia posiadania zwierząt, pasji do sztuki, szacunku do tradycji i dawnych obyczajów. Restauracja Regionalna Zagrodowej Osady prowadzi prostą i zdrową kuchnię, opartą na tradycjach kulinarnych
Lubelszczyzny. Przygotowuje się tu własne przetwory, konfitury i smakowite dodatki
do potraw, wypieka własne pieczywo: chleb, regionalny buraczak i cebularz. Większość
produktów wykorzystywanych w kuchni pochodzi z własnych upraw lub ze sprawdzonych źródeł. Zagrodowa Osada, to miejsce, gdzie czas się zatrzymuje w otoczeniu zwierząt, lasu, cudownego wiejskiego klimatu.

Oferta
• Pokaz sztuki szkutniczej
• Spływy kajakowe
• Wypożyczenie tradycyjnej łodzi wraz ze sternikiem
• Grill/Ognisko
• Miejsce biwakowe
• Regionalny poczęstunek
Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, małych grup zorganizowanych
Termin: Oferta sezonowa – kwiecień- listopad
Cena: Wypożyczenie kajaka - 50 zł/kajak / dowóz kajaków 1,50 zł/km

(Powyższa oferta skierowana jest do rodzin, wędkarzy, osób chcących zmierzyć się z Wisłą.

Kontakt / szczegóły oferty:
Basonia 43 / 24-340 Józefów nad Wisłą
Telefon: 607-931-716 / e-mail: mmtabaka@gmail.com
www.facebook.com/Szkutnictwo-Ludowe-Basonia
#wypoczywajlokalnie
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GMINA karczmiska

GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

W samym sercu Małopolskiego Przełomu Wisły, można obejrzeć w jaki sposób tradycyjnąmetodą wykonywane są charakterystyczne dla tego regionu łodzie – przystosowane do żeglugi na najpiękniejszej i najdzikszej rzece tej części Europy – Wiśle. W Basonii
praca w warsztacie szkutniczym oparta jest na wielowiekowej tradycji. Idealne miejsce
dla wędkarzy, ornitologów i miłośników przyrody. Historie szkutnicze opowiadane przy
ognisku stwarzaja magiczny klimat. Oprócz możliwości zetknięcia się z tradycyjną szkołą szkutniczą, znajdziemy miejsce na biwak oraz będziemy mogli zasmakować tradycyjnego jadła wprost z ogniska.

Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Miejsca noclegowe (20)
• Imprezy okolicznościowe
• Jazda konna/ hipoterapia
• Warsztaty
• Wynajem pomieszczeń
• Pikniki edukacyjne
• Przedstawienia teatralne/muzyczne/koncerty/wystawy
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych i dużych grup zorganizowanych (250 os.)
Termin: cały rok

Cena: od 25 zł

Kontakt / szczegóły oferty:
Uściąż 114 b / 24-120 Kazimierz Dolny / telefon: 604-614-639
e-mail: zagrodowaosada@wp.pl / www.zagrodowaosada.pl/
www.facebook.com/ZagrodowaOsada
#wypoczywajlokalnie
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VITAL HOUSE

u kolejarza

willa

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

Willa Vital House położona jest w sąsiedztwie lasów i pól. Otaczająca flora i fauna wyzwala poczucie harmonii. Dla osób zmęczonych codziennych życiem to oaza spokoju.
Willa to doskonałe miejsce wypadowe do położonego nieopodal (3km) Kazimierza i Janowca. Na parterze budynku znajduje się Restauracja Jaglana, która serwuje specjały kuchni regionalnej. Wnętrze restauracji zachwyca rustykalnym stylem. Obiekt jest
czynny codziennie od godz. 8.00 do 22.00 natomiast restauracja otwarta jest codziennie od godz. 9.00 do 20.00.

Oferta
• Miejsca noclegowe (3 pokoje dla 6 os.)
• Przejazd kolejka wąskotorową
• Gril/Ognisko
• Plac zabaw
• Zwiedzanie muzeum

GMINA karczmiska

GMINA karczmiska

Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się 300 metrów od zabytkowej stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Karczmiskach Pierwszych. Z tarasu rozlega się piękny widok na okoliczne pola. To miejsce, w którym można odetchnąć od codziennego
zgiełku i przeżyć niezwykłą przygodę. Gospodarstwo prowadzone jest przez kolejarza,
który zaprasza na wycieczki Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową. Kolejka liczy sobie
125 lat. Trasa kolejki przebiega przez najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca w powiecie. Na stacji znajduje się muzeum, do którego wejście prowadzące przez symboliczne tory przenosi zwiedzających w dawne czasy kolejnictwa.

Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, małych grup zorganizowanych
Termin: kwiecień - listopad
Cena: od 30 zł
Kontakt:
ul. Opolska 15
24-300 Karczmiska
Telefon: 728-100-495

#wypoczywajlokalnie
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Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Miejsca noclegowe (20)
• Imprezy okolicznościowe
• Warsztaty rękodzielnicze
• Warsztaty kulinarne - lepienie pieroga
• Spanie na sianie
• Owocobranie
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
Uściąż-Kolonia 10 / 24-120 Kazimierz Dolny / Telefon: 500-550-225
e-mail: vitalhouse@o2.pl / www.vitalhouse.pl
www.facebook.com/Restauracja-Jaglana-i-Pokoje
#wypoczywajlokalnie
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RUSKA BANIA

spa

Ośrodek SPA Ruska Bania w Głusku Małym mieści się w bardzo cichej i spokojnej okolicy z dala od zgiełku miasta. Doskonałe miejsce dla każdego, kto chce przeżyć cudowne
i niezapomniane chwile, a przede wszystkim zregenerować siły witalne, spędzić przyjemnie czas w gronie rodziny czy przyjaciół. SPA skutecznie zredukuje codzienny stres
i zmęczenie.

GMINA karczmiska

Oferta
• SPA (saua beczka (ruska bania), sauna infrared, jacuzzi, basen
(w okresie letnim), masażer Rollmaster, rowerek elektromagnetyczny,
orbitrek elektromagnetyczny)
• Miejsca noclegowe (12)
• Piłkarzyki
• Barek
Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, małych grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
Głusko Małe 2 / 24-310 Karczmiska / Telefon: 730-774-033
e-mail: rezerwacja@ruskabania.net / www.ruskabania.net
www.facebook.com/ruskabania.net

#wypoczywajlokalnie

32

nadwiślańska

kolejka wąskotorowa

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jest jedyną kolejką wąskotorową na Lubelszczyźnie i jedną z nielicznych w kraju (liczy sobie 125 lat). Trasa kolejki Karczmiska – Opole
Lubelskie lub Poniatowa – Karczmiska- Polanówka docelowo Nałęczów. Z wagoników
podziwiamy najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca tej części województwa. Na miłośników historii kolejki wąskotorowej czeka „Muzeum Kolejnictwa” na stacji w Karczmiskach, a panoramę stacji i okolicy można podziwiać z wieży widokowej. W pobliżu stacyjek przebiegają dobrze oznakowane szlaki rowerowe (istnieje możliwość wypożyczenia rowerów).

GMINA karczmiska

Oferta
• Pociągi kursują we wszystkie niedziele od maja do końca września 2018 r.
W każdą ostatnią niedziele miesiąca pociąg kursuje do stacji w Poniatowej.
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych
Termin: maj - wrzesień
Cena: w zależności od trasy od 12 do 22 zł dla osób dorosłych
(dostępne zniżki dla dzieci i młodzieży, dostępne także bilety rodzinne)
Kontakt / szczegóły oferty:
Sekcja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
ul. Opolska 2 / 24-310 Karczmiska
tel: 81 828-70-18 / kom.: 600-897-421
e-mail: nadwislanskakolejka@gmail.com
www.nadwislanskakolejka.pl
#wypoczywajlokalnie
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malinowa
kraina

ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY
W KARCZMISKACH

pasieka

Dwór – w Karczmiskach nazywany „pałacem” jest obiektem leżącym na wzniesieniu
pośrodku parku. Zespół dworsko-parkowy w Karczmiskach z I połowy XIX w. jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego od 1956 r. Zespół składa się z kilku zabytków cennych ze względu na walory i wartości estetyczne, przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe. Obiekt wykorzystywany jest na cele kulturalne, funkcjonuje tu
Gminna Biblioteka i Dom Kultury, mieści się Izba Regionalna oraz Karczmiska Galeria
Sztuki Współczesnej. Walory przyrodnicze w otoczeniu historycznych budynków są doskonałym miejscem do wypoczynku.

Pasieka „Malinowa Kraina” usytuowana jest w miejscowości Karczmiska w pobliżu zabytkowej stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Jest to typowa przydomowa pasieka stacjonarna składająca się z 60 rodzin pszczelich. Przy pasiece działa mini-muzeum pszczelarstwa z historią pszczelarstwa na przestrzeni wieków. Nazwa pasieki nawiązuje do produkowanego miodu malinowego zarejestrowanego na Liście Produktów
Tradycyjnych Województwa Lubelskiego.

Oferta
• Zwiedzanie Izby Regionalnej – godz. otwarcia 9.00- 16.00
• Zwiedzanie Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej
• Spacery po parku (okazy pomnikowe drzew )

Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, małych grup zorganizowanych

GMINA karczmiska

GMINA karczmiska

Oferta
• Sprzedaż degustacja miodu
• Zwiedzanie muzeum
• Warsztaty z wytwarzania świec z naturalnego wosku pszczelego

Termin: maj- sierpień w godzinach popołudniowych
Cena: do uzgodnienia
Kontakt / szczegóły oferty:
telefon: 604 125 270
e-mail: kirek@poczta.onet.pl
https://pl-pl.facebook.com/malinowakraina1

#wypoczywajlokalnie
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Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: bezpłatnie
Kontakt / szczegóły oferty:
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
ul. Centralna 6 / 24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-69 / e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl
www.gbidk-karczmiska.pl
www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-i-Dom-Kultury_w-Karczmiska

#wypoczywajlokalnie
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pałac piotrawin

GMINNA BIBLIOTEKA
I DOM KULTURY W ŁAZISKACH

Obiekt usytuowany jest na wysokiej skarpie, z której rozciąga się piękny widok na Wisłę. Pałac Piotrawin, to zabytkowy obiekt sąsiadujący z rezerwatem przyrody. Stylowe
wnętrza Pałacu i wykwintna kuchnia, to uczta dla ciała i ducha. Cisza, walory przyrodnicze okolicy, płynąca leniwie rzeka Wisła powodują, że czas się tu zatrzymał.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach pełni rolę lidera organizującego życie
kulturalne społeczności lokalnej i turystów. Korzystając z doświadczeń mieszkańców
gminy Łaziska dba o zachowanie tradycji kultury regionu. Inspiruje do działań twórczych młodych i seniorów. Instytucja jest otwarta na współprace w różnorodnych formach działania.

Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Usługi hotelarskie (32 os.)
• Imprezy okolicznościowe (130)
• Gril/Ognisko
• Biesiady piwne
• Wynajem sal pod eventy i szkolenia
• Quady/samochody terenowe
• Paint Ball

Oferta
• Warsztaty muzyczne/ plastyczne/kulinarne
• Rajdy rowerowe po okolicy
• Gawenda- opowieści regionalne z poczęstunkiem
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: do uzgodnienia

Termin: maj- sierpień w godzinach popołudniowych
Cena: Pałac Piotrawin oferuje kameralne pokoje: jedno, dwu i trzyosobowe w sumie
dla 32 osób. Przytulna atmosfera sprzyja indywidualnym pobytom rodzin z dziećmi jak
i spotkaniom biznesowym. Każdy pokój urządzony jest stylowo i elegancko.
Ceny zaczynają się od 129 zł za pokój (cena ze śniadaniem).
Kontakt / szczegóły oferty:
telefon: 81-828-02-18, 600-004-608
e-mail: recepcja@piotrawin.pl
www.piotrawin.pl
#wypoczywajlokalnie
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GMINA łaziska

GMINA łaziska

Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych

Kontakt / szczegóły oferty:
Łaziska 61,
24-335 Łaziska
Telefon: 81 828 90 12
e-mail: gbidk-laziska@o2.pl
www.bibliotekawlaziskach.pl

#wypoczywajlokalnie
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DWOREK
PRZEPRIÓRKA

Dworek Przepiórka - pensjonat wpisany w malowniczy krajobraz doliny Wisły. Wyśmienite jedzenie połączone z wypoczynkiem w ogrodzie zapewnia relaks i satysfakcję z pobytu. Wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez okolicznościowych dają
gwarancją stuprocentowego zadowolenia z oferowanych usług.
Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Miejsca noclegowe (30)
• Imprezy okolicznościowe
• Wynajem sal pod eventy i szkolenia
• Catering

GMINA wilków

Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: miejsca noclegowe- od 80,00 zł / usługi gastronomiczne- od 14 zł
spotkania okolicznościowe – od 90 zł
Kontakt / szczegóły oferty:
Szczekarków Kolonia 48
24-313 Wilków
Telefon: 505-137-336
e-mail: dworekprzepiorka@tlen.pl
www.dworekprzepiorka.com

#wypoczywajlokalnie
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szczekarkówka

Dom weselny

Dom Weselny „Szczekarkówka” położony jest między Kazimierzem Dolnym, a Opolem
Lubelskim w bardzo pięknej i malowniczej okolicy. Ogród z jeziorem nadają temu miejscu urokliwy charakter. Przestronna sala bankietowa wraz z otaczającą infrastrukturą zapewnia komfort dla dużej liczby gości. Profesjonalna kuchnia i obsługa stanowią
dodatkowy atut oferty.
Oferta
• Usługi gastronomiczne
• Imprezy okolicznościowe
• Imprezy firmowe i integracyjne
• Miejsca noclegowe
Dla kogo:
Oferta kierowana do małych i dużych grup zorganizowanych
Termin: cały rok

GMINA wilków

Cena: usługa gastronomiczna - do uzgodnienia / miejsce noclegowe - 60 zł
Kontakt / szczegóły oferty:
Szczekarków 25b,
24-313 Wilków
Telefon: 500-344-841
www.szczekarkowka.pl
https://pl-pl.facebook.com/Szczekarkowka

#wypoczywajlokalnie
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siedlisko
żmijowiska
Siedlisko położone jest w bliskim sąsiedztwie Grodziska Żmijowiska wczesnośredniowiecznego grodu obronnego z IX w. Do dyspozycji pozostaje drewniana wiata, w której
odbywają się żywe lekcje historii i warsztaty. Charakter biwakowy Siedliska powoduje wypoczynek „bliżej natury”.
Oferta
• Melexy
• Warsztaty kulinarne
• Kino plenerowe
• Pole namiotowe
• Gril/Ognisko
• Plac zbaw
• Leżakowanie

GMINA wilków

Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
małych grup zorganizowanych
Termin: maj - wrzesień
Cena: do uzgodnienia
Kontakt:
Tel. 501-770-498
e-mail: bernadetta1-23@tlen.pl

#wypoczywajlokalnie
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QUAD

e x pe d i t i o n

Firma Quad Expedition organizuje turystyczne wycieczki oraz wyprawy na dwuosobowych quadach marki CANAM OUTLANDER po najciekawszych miejscach Chodla
i okolic. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz przejazdów o różnym charakterze wypraw, tras oraz rajdów.
Oferta
• trasy edukacyjne i historyczne (wyprawy szlakiem I Wojny Światowej,
rajd śladami majora Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora’’)
• trasy widokowe po najpiękniejszych zakątkach Kotliny Chodelskiej
(piękne krajobrazy i zabytki),
• wyprawy po trudnych i niedostępnych terenach i bezdrożach,
• rajdy jednodniowe oraz dwudniowe z biwakiem i ogniskiem,
• rajdy do atrakcyjnych turystycznie miejscowości – Kazimierza Dolnego i Nałęczowa

GMINA chodel

Dla kogo:
Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych,
rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych
Termin: cały rok
Cena: cennik znajduje się na stronie: quadexpedition.pl
Kontakt / szczegóły oferty:
Adres: ul. Piaskowa 6
24-350 Chodel
Telefon: 601-234-095 lub 603-430-140
Więcej informacji znajdziesz na:
www.quadexpedition.pl/

#wypoczywajlokalnie
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koniczynka

Gospodarstwo Agroturystyczne
Obecnie Koniczynka to nie tylko pokoje gościnne w Domu Koniczynka oraz w Domu
Pasikonika, ale także pracownia rzeźbiarska, Zagroda Edukacyjna, kameralne obozy
jeździeckie, ale także Stajnia Pasikonika z 12 końmi. Z upływem czasu staraliśmy się
wyjść naprzeciw potrzebom naszych gości, nasza oferta stale powiększała się, ale nie
zmieniło się jedno - lubimy zarażać miłością do drewna, rzeźbienia, koni, natury, aktywnego spędzania czasu oraz poznawać nowych ludzi.

GMINA chodel

Oferta
• Dom & Stajnia Pasikonika - parterowy dom z 3 pokojami, atrakcyjnie zlokalizowany,
piękny widok na zakole rzeki Chodelki. Idealne miejsce dla miłośników przyrody oraz
koni. Istnieje możliwość wynajmu całego domu.
• Dom & Pracownia Koniczynka - 3 przytulne pokoje, na miejscu znajduję się pracownia rzeźbiarska, która jest nieodłączną częścią naszej Zagrody Edukacyjnej. Bezpośrednio przy domu znajduję się las sosnowy oraz malownicze pola. Istnieje możliwość wynajmu całego piętra z pokojami.
Dla kogo:
Oferta kierowana do osób indywidualnych, rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych do 20 osób
Termin: cały rok
Cena: według cennika na stronie www.koniczynka.net
Kontakt / szczegóły oferty:
telefon: 505-105-498, 508-324-604
e-mail: boguskagasinska@gmail.com
www.koniczynka.net

#wypoczywajlokalnie
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na skraju lasu

Gospodarstwo Agroturystyczne

Gospodarstwo skategoryzowane jedną gwiazdką przez Polską Federację Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Za domem wydzielone miejsce do wieczornych
spotkań przy grillu i ognisku.
Oferta
• Na gości czeka malowniczo położony wśród lasów sosnowych zalew (300 m od
domu), w którym można zażywać kąpieli wodnych bądź słonecznych lub złowić rybę
(potrzebna karta wędkarska). Kilka tras rowerowych w okolicy pełnej lasów sosnowych, zachęca do jazdy rowerem.
• grill
• wędkowanie
• grzybobranie
Dla kogo:
Powyższa oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi, seniorów
oraz do każdej kategorii turystów zwiedzających tereny Lubelszczyzny.

GMINA chodel

Termin: cały rok z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
Cena: pokój od 70 zł
Kontakt / szczegóły oferty:
ul. Leśna 26
24-350 Chodel
Telefon: 604-402-124
e-mail: agro@chodel.com
www.agro.chodel.com
www.facebook.com/Kwatera-Agroturystyczna-Na-Skraju-Lasu

#wypoczywajlokalnie
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Wydawca:
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
Tel. (81) 827-72-32
Tel./fax (81) 827-72-31
www.lgdowocowyszlak.pl
e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com
Opracowanie merytoryczne:
LGD Owocowy Szlak
Opracowanie graficzne i skład:
Krzysztof Ryczek
1000 egz.
Publikacja bezpłatna
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