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Stolica województwa Lublin jest jednym 
z najatrakcyjniejszych miast w Polsce, do-
cenionym jako Polska Marka Turystyczna. 
Oryginalna w ponad 70% architektura Starego 
Miasta, przyciąga odwiedzających z całego 
świata. Dobrze zachowana, głównie renesan-
sowa zabudowa zawierająca ślady gotyku, 
baroku i klasycyzmu została uhonorowana 
tytułem Pomnika Historii. Wielokulturową, 
ponad 700-letnią historię miasta potwierdzają 
liczne zabytki. Do najcenniejszych należy Ka-
plica Trójcy Świętej na wzgórzu zamkowym, 
której ściany pokrywają XV-wieczne rusko-bi-
zantyjskie malowidła. To niezwykłe miejsce, 
podobnie jak mury Bazyliki oo. Dominikanów 
pamięta wydarzenia zawarcia Unii Polsko-
-Litewskiej w 1569 roku. Obiekty wyróżniono 
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. 
Lublin to miasto ludzi młodych i kreatywnych. 
Swoją akademickość opiera o potencjał pię-
ciu państwowych uniwersytetów i czterech 
wyższych szkół prywatnych. Odbywające się 
cyklicznie festiwale podkreślają atmosferę 
otwartości, szacunku do kultury i potrzeby 
dzielenia się nowoczesnym podejściem do 
tradycji. Noc Kultury, Open City, Carnaval 

Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Euro-
pejski Festiwal Smaku oraz Festiwal Tradycji 
i Awangardy Muzycznej Kody zmieniają mia-
sto w przestrzeń artystycznej aktywności. 
Zarówno mieszkańcy jak i turyści doceniają 
ofertę licznych muzeów, galerii sztuki współ-
czesnej, teatrów, fi lharmonii i instytucji, które 
tak jak Centrum Spotkania Kultur prezentują 
dokonania światowej sławy artystów. 
Historia miasta od XV wieku jest związana 
z zamieszkującą do końca II wojny światowej 
społecznością żydowską. Stosunkowo nielicz-
ne, aczkolwiek okazałe i ważne obiekty zwią-
zane z kulturą Żydów, tj. Jesziwas Chachmej, 
zabytkowy cmentarz oraz Holokaustem – 
Państwowe Muzeum na Majdanku, stanowią 
argument przyjazdu licznych grup turystów 
z Izraela. Kultywowaniem pamięci o tej części 
historii Lubelszczyzny zajmuje się miejska in-
stytucja Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. 
Obecność narodowości żydowskiej została 
zaznaczona również w jednym z największych 
skansenów na wolnym powietrzu w Polsce, 
Muzeum Wsi Lubelskiej, w części zatytuło-
wanej: Miasteczko prowincjonalne Europy 
Środkowej z lat 30-tych XX w. Obszar muzeum 
podzielony jest na 7 sektorów: Wyżynę Lu-
belską, Roztocze, Powiśle, Polesie, Podlasie, 
Zespół Dworski i Miasteczko. Udostępnia 

Województwo lubelskie 
jest przestrzenią, w której kontakt z na-
turą staje się podstawą do wypoczynku 
i regeneracji sił witalnych. Leżący we 
wschodniej Polsce region kultywuje 
tradycje rolnicze, dba o naturalne za-
soby przyrodnicze i wspiera bogate 
dziedzictwo kulturowe. Odwiedzający 
Lubelszczyznę goście doceniają różno-
rodność form spędzania wolnego czasu, 
otwartość i życzliwość mieszkańców 
oraz możliwość realizowania pasji ku-
linarnych. Podkreślają autentyczność 
oraz unikalność obszarów wpisanych 
na Światową Listę Rezerwatów Bios-
fery UNESCO, zabytków architektury 
drewnianej, renesansu lubelskiego, 
zamków, pałaców, dworów oraz wyjąt-
kowych i klimatycznych miast: Lublina, 
Kazimierza Dolnego, Puław, Chełma, 
Białej Podlaskiej i znajdującego się od 
lat na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, Zamościa.

Przyroda inspiruje do podróży w głąb 
siebie, wyzwala dobre emocje, pozwala 
skupić się na sprawach najważniej-
szych oraz spędzaniu czasu z rodziną 
i znajomymi. Województwo lubelskie 
posiada wyjątkowy potencjał przyrod-
niczy oparty o dwa parki narodowe: 
Poleski i Roztoczański oraz aż sie-
demnaście parków krajobrazowych. 
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zbiory architektury drewnianej, murowanej 
oraz pamiątki etnograficzne, których historia 
sięga nawet XVII wieku. Odwiedzający mają 
możliwość uczestniczenia w wydarzeniach 
prezentujących pracę, kulturę, zwyczaje oraz 
kuchnię zamieszkujących na terenach dawnej 
Lubelszczyzny ludzi. 

Zamość nazywany miastem idealnym, zo-
stał założony w XVI wieku przez hetmana 
koronnego Jana Zamoyskiego. Zaprojekto-
wane przez wybitnego włoskiego architekta 
Bernardo Morando miasto-twierdza, jako ze-
spół architektoniczno-urbanistyczny w 1992 
roku zostało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
Odwiedzających zachwyca okazały, wybu-
dowany na planie prostokąta, renesansowy 
rynek, z pięknymi ormiańskimi kamienicami 
i ratuszem, który zdobią rozłożyste, klasy-
cystyczne schody. Zamość stale poszerza 
ofertę dla odwiedzających wykorzystując 
zabytkowe budynki do tworzenia nowych 
instytucji kultury, muzeów i atrakcji. Najcie-
kawszą realizacją wydaje się być umiejsco-
wione w zrekonstruowanym Bastionie VII 
nowoczesne Muzeum Fortyfikacji i Broni 

Arsenał. Najmłodsi chętnie odwiedzają zoo 
i atrakcje zlokalizowane w parku miejskim. 
Podkreślając znaczenie historii, miasto 
zachęca do przyjazdu zainteresowanych 
rekonstrukcjami: Szturmem Twierdzy Zamość 
i Legendą Stołu Szwedzkiego oraz nawiązu-
jącym do tradycji Jarmarkiem Hetmańskim. 
Miasto posiada bogate tradycje muzyczne, 
które pielęgnuje Orkiestra Symfoniczna im. 
Karola Namysłowskiego – najstarsza stale 
funkcjonująca orkiestra w Polsce.

Chełm, malowniczo położony nad rzeką 
Uherką przy granicy z Ukrainą, słynie z nie-
spotykanych w Europie Podziemi Kredowych. 
Wijący się pod miastem labirynt korytarzy po-
wstał w wyniku wydobywania tego surowca 
od XVI do początków XX wieku. Podziemna 
trasa została udostępniona zwiedzającym, 
stanowiąc unikalną atrakcję turystyczną 
i stałe miejsce pobytu Ducha Bielucha.
Najstarsze zabytki Chełma znajdują się na 
wzniesieniu Górki Chełmskiej – są to pozo-
stałości grodu książęcego oraz pounicki 
zespół katedralny z XVIII w. Pasjonaci archi-
tektury i sztuki z całą pewnością zainteresują 
się barokowym kościołem pw. Rozesłania 

św. Apostołów, będącym dziełem słynnego 
architekta Pawła Fontany, cerkwią pw. św. 
Jana Teologa, modernistycznym osiedlem 
„Dyrekcja” oraz bogatymi zbiorami Muzeum 
Ziemi Chełmskiej. Muzeum posiada około 20 
tysięcy unikalnych eksponatów związanych 
z historią Chełma oraz sztuką. Prezentacją 
zajmują się poszczególne wyspecjalizowane 
działy: Archeologii, Historii, Etnografii, Przyro-
dy, Edukacji, Sztuki Ziemi Chełmskiej, Sztuki 
współczesnej i Galerii 72, Starej fotografii, 
Archiwum i Biblioteka. 
Na pragnących relaksu czeka Chełmski Park 
Wodny – miejsce, w którym oprócz atrakcji 
wodnych znajduje się rozbudowane sauna-
rium, korty do squasha, kręgielnie oraz wiele 
innych usług.

Biała Podlaska to należące niegdyś do 
Radziwiłłów miasto kojarzone przede wszyst-
kim z okazałym zespołem zamkowym z XVII-
-XVIII w. i doliną rzeki Krzny, malowniczego 
dopływu Bugu.
Odwiedzających zainteresuje Muzeum Po-
łudniowego Podlasia, prezentujące zbiory 
twórczości Bazylego Albiczuka oraz jedną 
z największych w Polsce kolekcji ikon ro-
syjskich pochodzących z XVII-XIX wieku. 

Wstęp
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Stolica Południowego Podlasia jest doskona-
łym miejscem dla poszukujących zabytków ar-
chitektonicznych i zainteresowanych historią. 
Do najciekawszych należą: Brama Wjazdowa, 
która prowadziła do zespołu pałacowo-parko-
wego Radziwiłłów. Została wzniesiona w XVII 
wieku staraniem Katarzyny z Sobieskich Ra-
dziwiłłowej. Fasada bramy komponowana 
była na wzór łuku tryumfalnego. 
Budynek dawnej Akademii Bialskiej pochodzi 
z 1628 roku. Akademia wykształciła wie-
lu sławnych ludzi, m.in. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, powstańców styczniowych 
–  Romana Rogińskiego i księdza Stanisła-
wa Brzóskę. Ze szkołą związani byli również 
Stefan Żeromski i Julian Ursyn Niemcewicz. 

Obecnie w dawnej akademii mieści się Liceum 
Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego.
Bardzo ciekawym obiektem architektonicz-
nym jest kościół pw. św. Anny, który został 
wzniesiony w latach 1597-1602, w oparciu 
o fundamenty zboru ariańskiego. Znajdująca 
się w świątyni kaplica pod wezwaniem św. 
Jana Kantego z 1625 r., uważana jest za jedno 
z najcenniejszych dzieł renesansowych na 
Podlasiu. Warto także zwiedzić wybudowany 
w latach 1673-87 kościół pw. św. Antoniego 
i klasztor braci mniejszych kapucynów, któ-
rego powstanie datuje się na lata 1687-92. 

Lasy Janowskie to najbardziej rozległy 
kompleks leśny w Polsce, szczególnie doce-
niany za możliwość doświadczenia bliskości 
natury, obserwacji zwierząt, ptaków oraz 
oddalenie od szumu cywilizacyjnego. Do 
najchętniej odwiedzanych miejsc należą, 
m.in.: rezerwat Imielty Ług i Porytowe Wzgó-
rze, na którym rozegrała się największa bitwa 
partyzancka II wojny światowej, znajdujący 
się nieopodal Janowa Lubelskiego rezerwat 
Szklarnia, w którym utworzono ostoję konika 
biłgorajskiego i Arboretum stanowiące atrak-
cyjne miejsce dla uprawiających nordic wal-
king, jogging czy zwyczajnych spacerowiczów. 
Wizytę w Lasach Janowskich dobrze jest roz-
począć od położonego nad zalewem ogrom-
nego, edukacyjno-rekreacyjnego kompleksu 
jakim jest „Zoom Natury”. Piękna, piaszczysta 
plaża, spacerowe aleje, fontanny, ścieżki 
rowerowe, zewnętrzne siłownie, atrakcyjnie 
usytuowany park linowy, wieża widokowa 
oraz nowoczesne laboratoria edukacyjne 
stanowią zachętę do bliskiego odkrywania 
otaczającej przyrody. 
Na uwagę zasługuje przylegające bezpośred-
nio do Lasów Janowskich miasto Janów Lu-

belski, w którym warto zwiedzić ufundowane 
przez rodzinę Zamoyskich sanktuarium maryj-
ne z kościołem i klasztorem dominikanów z lat 
1694-1720, Skansen Kolei Leśnej oraz jeden 
z pierwszych pomników Tadeusza Kościuszki 
wzniesiony w 1818 roku.

Ziemię Łukowską warto poznawać na 
rowerze. Pomocna tu będzie 330-kilometro-
wa sieć szlaków rowerowych, które stano-
wią doskonałą atrakcję dla poszukujących 
aktywności i alternatywy dla przebywania 
w zatłoczonym mieście. 
Historyczną stolicą tych ziem jest Łuków. 
W mieście znajdują się dwa barokowe zespoły 
kościelno-klasztorne z XVIII w. – pobernar-
dyński i popijarski. W części zabudowań 
klasztornych znajduje się Muzeum Regionalne 
z bogatymi zbiorami etnograficznymi oraz 
geologiczno-archeologicznymi.
Pobliski, malowniczo położony nad rzeką 
Świder, otoczony lasami Stoczek Łukowski za-
słynął z pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk pol-
skich w powstaniu listopadowym. Wydarzenie 
to upamiętnia pomnik z 1931 r. wystawiony 
z okazji setnej rocznicy. Obowiązkowym 
miejscem, które należy odwiedzić jest Wola 
Okrzejska, miejscowość, w której urodził się 
polski noblista Henryk Sienkiewicz. Miejsco-
we Muzeum posiada bogaty zbiór fotografii 
rodzinnych, osobistych pamiątek po pisarzu 
jak również unikalny księgozbiór zawierający 
pierwsze wydania jego dzieł.
Atrakcyjnym przystankiem w podróży okaże 
się na pewno Wola Gułowska, w której znaj-
duje się Sanktuarium Matki Bożej Patronki 
Żołnierzy Września. To jeden z największych 
w regionie barokowych kościołów, pochodzący 
z przełomu XVII i XVIII w. Na cmentarzu para-
fialnym możemy zobaczyć kwaterę żołnierzy 
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gen. Kleeberga z SGO „Polesie”, poległych 
w dniach 3-5 października 1939 r. Ich pamięć 
popularyzuje Muzeum Czynu Bojowego Kle-
eberczyków. 

Wielokulturowy Nurt Bugu to kraina 
styku kultur i granic, gdzie przenikają się 
tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu. 
Unikalne wydarzenia kulturalne uzupełniają 
mnogość zabytków kulturowych i religijnych, 
sanktuariów o niepowtarzalnej architekturze. 
Odrestaurowane dwory nadbużańskie przeno-
szą w przeszłość oferując wypoczynek z dala 
od pośpiechu cywilizacji. Zdrowe powietrze, 
mnóstwo zieleni, magia poleskich krajobra-
zów, festiwale, plenery malarskie i oddalenie 
nadbużańskich terenów od wielkich miast, 
to walory, które docenią spragnieni ciszy 
w bliskim kontakcie z naturą.
Podróż Wielokulturowym Nurtem Bugu warto 
rozpocząć od Włodawy. Miasteczka położo-

nego na Polesiu przy granicy z Białorusią, 
nad rzeką Bug, nazywanego „miastem trzech 
kultur”. Tutaj wspólnie przez wieki egzystowali 
wyznawcy katolicyzmu, judaizmu i prawo-
sławia. Świadectwo w postaci znajdujących 
sią na sąsiednich ulicach świątyń: Zespołu 
Synagogalnego, późnobarokowego kościoła 
pw. św. Ludwika z klasztorem Paulinów, cerkwi 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
pozwala na realny kontakt z wielokulturowo-
ścią tego miejsca. We Włodawie odbywa się 
również, zainicjowany w 1995 roku Festiwal 
Trzech Kultur. To niezwykłe wydarzenie łą-
czące przeszłość małego kresowego mia-
steczka z jego teraźniejszością. Realizuje 
ekumeniczny program ochrony, edukacji 
i promocji miejscowej tradycji pogranicza 
kultur, tolerancji i koegzystencji.
Ofertę przyrodniczą uzupełniają wydarzenia 
artystyczne, które wpisując się w pierwotny 
krajobraz podkreślają wartości płynące z sza-
cunku do naturalnej przestrzeni. Realizowany 
przez Fundację Latająca Ryba Festiwal Land 
Art kontynuuje koncepcję wychodzenia sztuki 
poza duże ośrodki miejskie, gospodarcze, 
muzea i galerie. Podczas festiwalu powstają 
plenerowe galerie sztuki. Działania te wpisują 

się w światowy trend ekologicznych działań wi-
zualnych w strukturze środowiska naturalnego. 
Miłośnicy zdrowego trybu życia, aktywnego 
spędzania czasu, pasjonaci kajakarstwa 
i innych sportów mogą skorzystać z oferty 
aktywnego wypoczynku. Niezwykłe doznania 
dostarczy spływ rzeką Bug, na granicy Unii 
Europejskiej i wyprawa „Wschodnim Szlakiem 
Rowerowym Green Velo”. 
Wielokulturowy Nurt Bugu zapewni rege-
nerację sił najbardziej wymagającym po-
dróżnikom. Pobyt w klimatycznym, świetnie 
przystosowanym do współczesnych wyma-
gań turystów skansenie „Uroczysko Zaborek” 
zrealizuje koncepcję nietuzinkowego wypo-
czynku w zgodzie z naturą. Natomiast ocze-
kującym hotelowego zaplecza swoje wysokiej 
jakości usługi oferuje czterogwiazdkowy 
obiekt Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. 
Nieprzypadkowa lokalizacja hotelu wiąże 
się ze znaną na całym świecie Państwo-
wą Stadniną Koni i hodowlą koni czystej 
krwi arabskiej.

Wstęp
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przejawiający się w działaniach szacunek dla 
tradycji tworzą idealny klimat do wypoczynku 
i regeneracji sił. Odwiedzający wysoko ocenia-
ją walory uzdrowiskowe oraz profesjonalnie 
przygotowaną ofertę Nałęczowa, doskonałą 
kuchnię opartą o ekologicznie wytwarzane 
lokalne produkty oraz możliwość wypoczynku 
w oddaleniu od dużych aglomeracji miejskich.
Obszar obfi tuje w sieć różnorodnych szlaków 
turystycznych: pieszych, rowerowych, nordic 
walking i konnych. Miłośnicy turystyki aktyw-
nej mogą skorzystać ze spływów kajakowych, 
poznając najbardziej malownicze fragmenty 
Małopolskiego Przełomu Wisły. 
Jednym z najpopularniejszych miasteczek 
turystycznych w Polsce jest znajdujący się 
w Krainie Lessowych Wąwozów, Kazimierz 
dolny nad Wisłą. Swoją atrakcyjność 
zawdzięcza wspaniałej renesansowej zabu-
dowie, rzece Wiśle, znajdującym się w bezpo-
średniej bliskości lessowym wąwozom oraz 
artystycznemu klimatowi. Stał się miejscem 
licznych plenerów malarskich i fotografi cznych, 
spotkań twórców ludowych oraz prezentacji 
sztuki. Służą temu liczne i bardzo atrakcyjne 
dla odwiedzających festiwale: Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Filmu i Sztuki 
Dwa Brzegi, muzyczny festiwal Kazimiernikej-
szyn. W Kazimierzu koniecznie trzeba zwiedzić 
Muzeum Sztuki Złotniczej – oddział Muzeum 
Nadwiślańskiego, Farę oraz wybrać się na długi 
spacer lessowymi wąwozami. Wyjeżdżając 
warto zaopatrzyć się w regionalny wyrób pie-
karniczy „koguta kazimierskiego”. 
Kraina Lessowych Wąwozów posiada bogatą 
ofertę dla osób zainteresowanych kulturą, 
sztuką i architekturą. Dlatego warto odwiedzić 
otoczone pięknym zabytkowym parkiem 
Muzeum Czartoryskich w Puławach, kościół 
św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, sank-

tuarium w Wąwolnicy, zabytkowe kościoły 
w Końskowoli, Muzeum Kowalstwa i Kuźnię 
w Wojciechowie, Muzea Stefana Żeromskiego 
i Bolesława Prusa w Nałęczowie i wiele mniej 
znanych, a bardzo atrakcyjnych miejsc. 

Muzeum Zamoyskich w kozłówce jest 
jednym z najlepiej zachowanych zespołów 
parkowo-pałacowych w Europie i posiada 
tytuł Pomnika Historii. Późnobarokowa 
magnacka rezydencja należała niegdyś do 
arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoy-
skich. Wewnątrz odwiedzający mogą podzi-
wiać świetnie zachowane i wyeksponowane 
wyposażenie z epoki. Uwagę przyciągają 
meble, obrazy i przedmioty codziennego 
użytku. Warto zwiedzić również wzorowaną 
na kaplicy królewskiej w Wersalu Kaplicę 
z początku XX wieku i Powozownię. Dodat-
kową atrakcją jest stworzona w 1994 roku 
Galeria Sztuki Socrealizmu, prezentująca 
dzieła polskiego socrealizmu i sztuki PRL-u. 

kraina lessowych Wąwozów, uhonoro-
wana tytułem Polskiej Marki Turystycznej, jest 
jednym z najbardziej interesujących regionów 
turystycznych w kraju. Urokliwe krajobrazy, 
cenne przyrodniczo obszary, unikalne les-
sowe wąwozy, ciekawa architektura oraz 

Wstęp
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Polesie. Poleski Park Narodowy to 
wyjątkowe, przepełnione ciszą i dźwiękami 
natury miejsce. Pierwsze kroki warto skiero-
wać do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego 
w Starym Załuczu, który stanowi doskonały 
wstęp do świadomego poruszania się po 
Parku. O niezwykłości obszaru świadczy 
możliwość poznania wielu będących pod 
ochroną gatunków roślin i zwierząt, m.in. 
cietrzewia, bociana czarnego, wilka, grono-
staja i będącego wizytówką Parku, żółwia 
błotnego. Specjalny program ochrony, tego 
narażonego na wyginięcie gatunku, instytu-
cja z powodzeniem realizuje od 1998 roku. 
Poleski Park Narodowy sprzyja pieszym 
wędrówkom po profesjonalnie przygotowa-
nych ścieżkach edukacyjnych, m.in. Spławy, 
Czahary, Perehod. Poprowadzone przez ba-
gna drewniane kładki, pozwalają bezpiecznie 
dotrzeć do miejsc dotychczas niedostępnych 
dla człowieka. Bliski kontakt z naturą za-
pewnia poznawanie Parku i jego okolic na 

rowerze. Przebiegające przez atrakcyjne 
tereny szlaki rowerowe stanowią propozy-
cję dla preferujących turystykę aktywną. 
W bezpośredniej bliskości Parku znajduje 
się Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 
– miejsce wypoczynku dla plażowiczów 
i amatorów sportów wodnych oraz piękna, 
graniczna rzeka Bug, którą szczególnie cenią 
kajakarze i wędkarze.

Roztocze. Znajdujący się w południowej 
części Lubelszczyzny Roztoczański Park 
Narodowy zachwyca różnorodnością przy-
rodniczą i atrakcyjną ofertą spędzania wol-
nego czasu. Zwiedzanie warto rozpocząć od 
poznania Zwierzyńca, gdzie umiejscowiono 
siedzibę Parku. To niewielkie, klimatyczne 
miasteczko przyciąga uwagę malowniczo 
położonym barokowym kościołem pw. 
św. Jana Nepomucena. W miejscowości 
zachował się również zespół budynków za-
rządczych Ordynacji Zamoyskiej oraz Pałac 
Plenipotenta. Spacerując warto zatrzymać 
się przy XIX-wiecznym browarze. Obiekt jest 
udostępniony zwiedzającym i kultywuje tra-
dycje piwowarskie. 
Na położony u wrót Parku Ośrodek Eduka-
cyjno-Muzealny dobrze jest zarezerwować 
nieco więcej czasu. Ciekawa ekspozycja, 
muzealna narracja, wystawy czasowe i edu-
kacyjne elementy zagospodarowania prze-
strzeni wokół obiektu zapewnią interesujące 
wprowadzenie do odkrywania naturalnych 
skarbów Lubelszczyzny. Doceniane przez 
odwiedzających „Stawy Echo” to doskona-
łe miejsce dla plażowiczów i tych, którzy 
lubią wypoczywać w otoczeniu wody, lasu 
i pięknego krajobrazu. Dzięki usytuowanym 
platformom widokowym można obserwować 
żyjące półdziko stado koników polskich, po-

tomków tarpana. Warto również odwiedzić 
Izbę Leśną oraz Ośrodek Hodowli Stajennej 
Konika Polskiego we Floriance. 
Roztocze, to też wspaniałe miejsce dla wielu 
aktywności, takich jak spływy kajakowe, wy-
cieczki piesze i popularne na tym obszarze 
wyprawy rowerowe, oparte o profesjonalnie 
przygotowane szlaki, np. „Green Velo” i „Cen-
tralny Szlak Rowerowy Roztocza”.

Istotnym argumentem do odwiedzenia Lu-
belskiego jest kuchnia oparta o wielokul-
turową historię oraz wytworzone w regionie 
ekologiczne produkty. Kojarzone z Lubelsz-
czyzną cebularze, gryczaki, jaglaki, wyroby 
wędliniarskie, sery, piwa, miody pitne i na-
lewki posiadają niepowtarzalny smak, który 
zachęca do ponownego odwiedzenia tego 
wyjątkowego miejsca. 

Wstęp
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 KoLoNie
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 7-12 lat
CENA: 1 499 PLN

PROGRAM:
 t plażowanie, kąpiele w Zalewie Janow-

skim pod nadzorem ratownika, konkursy, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu, za-
bawy integracyjne, wycieczki rowerowe 
i piesze, turniej tenisa stołowego, turniej 
piłkarzyków, zajęcia plastyczne, ruchowe 
i muzyczne

 oBóZ motoCRossoWY 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 7-12 lat
CENA: 1 999 PLN

PROGRAM:
 t 20 godzin treningów pod okiem instruk-

tora z Klubu Motorowego Cross 
 t organizator zapewnia motocykle  

oraz wyposażenie i sprzęt

 PŁYWaCki, aQua aERoBiC 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 7-13 lat
młodzież w wieku 14-17 lat
CENA: 1 649 PLN

PROGRAM:
 t codzienne zajęcia na krytym basenie 

pod opieką instruktora 
 t zajęcia aqua aerobic

Janów Lubelski | Zoom Natury
W Parku Rekreacji Zoom Natury można poznać świat przyrody poprzez aktywne 
doświadczanie i eksperymentowanie. Na miłośników wrażeń czeka plac energii 
z fontannami, park linowy, siłownia zewnętrzna, tajemniczy exit room, Park 
Wodny i Park Kreatywny. 

 ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „ALMATUR” – położony w lesie nad Zalewem Janowskim 

w odległości ok. 200 m od czystych piaszczystych plaż i strzeżonych kąpielisk, ogrodzony 
i dozorowany. Na terenie ośrodka znajduje się: kort do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki 
plażowej, wypożyczalnia rowerów, ścianka wspinaczkowa, kolejka turystyczna, plac zabaw, 
miejsce na ognisko, sauna, jacuzzi oraz  dostęp do Internetu Wi-Fi. 
Dla uczestników wszystkich grup realizowane są dwie wycieczki po okolicy wolnobieżną 
kolejką turystyczną lub autokarem: do starej pracowni garncarskiej w Łążku Garncarskim, na 
Porytowe Wzgórze, do Momot i  Szklarni oraz wycieczkę autokarową (do wyboru) Zamość, 
Łańcut, Sandomierz, Lublin. Na aktywnych czekają zajęcia sportowe: tenis stołowy, badminton, 
siatkówka plażowa, wycieczki piesze i rowerowe, ogniska, podchody, questingi, gry i zabawy, 
olimpiady sportowe, dyskoteki i karaoke.

Oprócz powyższych atrakcji każda grupa odrębnie realizuje swój specjalistyczny program 
obozu lub kolonii.

Janów Lubelski / Zoom Natury
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 JaZda koNNa 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 12-17 lat
CENA: 1 749 PLN

PROGRAM:
 t 8 godzin nauki jazdy konnej na ujeżdżalni 

lub w terenie pod nadzorem instruktorów
 t dla chętnych zajęcia w stajni: czyszcze-

nie i karmienie koni oraz przygotowanie 
sprzętu 

 PaiNtBall- SuRvival 
GRUPA DOCELOWA:
młodzież w wieku 14-17 lat
CENA: 1 749 PLN

PROGRAM:
 t organizator zapewnia sprzęt, odzież 

ochronną oraz kulki paintball dla każ-
dego uczestnika 

 t nauka budowy schronień w lesie, pozyski-
wania wody i jej uzdatniania, rozpozna-
wania dzikich roślin jadalnych, rozpalania 
ognia bez użycia zapałek, posługiwania 
się mapą i kompasem oraz udzielania 
pierwszej pomocy

 t dla chętnych: szkolenie z technik prze-
prawowych przez rzeki i bagna

 oBÓZ RoWERoWo-kaJakoWY 
GRUPA DOCELOWA:
młodzież w wieku 14-17 lat
CENA: 1 649 PLN

PROGRAM:
 t dwa spływy kajakowe po rzekach Roz-

tocza oraz jeden po Zalewie Janowskim
 t doskonalenie umiejętności wioślarskich
 t wycieczki rowerowe ścieżkami przyrod-

niczymi, zapoznanie się z terenami lasów 
janowskich, florą i fauną

 t zawody kolarstwa terenowego

Janów Lubelski / Zoom Natury
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 FitNess 
GRUPA DOCELOWA:
młodzież w wieku 14-17 lat
CENA: 1 649 PLN

PROGRAM:
 t nauka podstawowych kroków fitness 

oraz zajęcia fitness mające formy cardio, 
muscle oraz zajęcia body and mind: Dan-
ce aerobic, Fat burning, ABT, Body shape, 
Step, Fit ball, Pilates oraz Stretching

 teNis 
GRUPA DOCELOWA:
młodzież w wieku 14-17 lat
CENA: 1 699 PLN

PROGRAM:
 t dwa treningi dziennie po 1,5 godziny 

prowadzone przez studentów AWF
 t turniej tenisa z nagrodami

    

Almatur Lublin 
– Biuro Podróży 
i Turystyki Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 10
20-034 Lublin
tel. +48 81 533 54 55 
fax +48 81 533 32 37
lublin@almaturonline.pl
www.almatur.lublin.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t wyprawa samochodami terenowymi typu 

off-road – 30 PLN
 t zwiedzanie Zoom Natury – 28 PLN
 t Exit Room – 15 PLN
 t park linowy – od 10 PLN do 38 PLN
 t basen – 10 PLN
 t kręgielnia – 10 PLN

DOSTĘPNOŚĆ OFERTY:
czerwiec  – sierpień

Janów Lubelski / Zoom Natury

 kRav Maga 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 12-14 lat
młodzież w wieku 15-17 lat
CENA: 1 649 PLN

PROGRAM:
 t zajęcia, 2 godziny dzienne, prowadzone 

przez instruktorów Podkarpackiej Szkoły 
KRAV MAGI 

 t poznanie podstawowych zasad systemu 
samoobrony – przewidywanie zagrożeń, 
unikanie ich, działanie w stresie

ŚWIADCZENIA:
 t zakwaterowanie, 10 noclegów
 t wyżywienie: całodzienne 3 posiłki  

+ podwieczorek
 t transport: autokar turystyczny
 t ubezpieczenie: Signal Iduna Polska 

TU S.A.: NNW -  15 000 PLN
 t dodatkowo: opieka pedagogiczna,  

medyczna i ratownika WOPR  
oraz instruktorów 

 oBÓZ JęZYka i kultuRY 
PolSkiEJ dla PoloNii 
i CudZoZiemCóW 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 8-11 lat oraz 12-14 lat
młodzież w wieku 15-17 lat
CENA: 1 499 PLN

PROGRAM:
 t 3 godziny lekcyjne dziennie warsztatów 

językowych 
 t zajęcia prowadzone są przez doświad-

czonych polonistów w formie praktycz-
nych ćwiczeń językowych rozwijających 
nie tylko język mówiony, ale i podsta-
wowe umiejętność pisania i czytania 
po polsku

 t liczne atrakcje oparte na aktywnym uży-
waniu języka np. gry w Scrabble, seanse 
filmowe, scenki rodzajowe, quizy wiedzy 
o polskiej kulturze i geografii
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lublin / Handball Camp

Lublin | Handball Camp
Wielokrotna Mistrzyni Polski, legenda Mks Perła Lublin Małgorzata Rola zaprasza 
na przygodę z piłką ręczną. Chcesz trenować na najlepszym campie w Polsce? 
Czekamy na Ciebie w Lublinie – stolicy kobiecej piłki ręcznej. 
Nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie przygody z piłką ręczną. 

    

Almatur Lublin 
– Biuro Podróży 
i Turystyki Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 10
20-034 Lublin
tel. +48 81 533 54 55 
fax +48 81 533 32 37
lublin@almaturonline.pl
www.almatur.lublin.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t kompleks basenów Słoneczny Wrotków 

– 20 PLN

DOSTĘPNOŚĆ OFERTY:
czerwiec – sierpień

GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 8-12 lat
młodzież w wieku 13-17 lat
CENA: 1 749 PLN

PROGRAM:
 t 2 treningi po 2 godziny dziennie, pod 

okiem profesjonalnych trenerek: Małgo-
rzaty Roli i Kristiny Repelewskiej

 t zapoznanie się z regułami gry i zasadami 
sędziowania meczów

 t wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej 
i Regionalnym Muzeum Cebularza, 
spacery po Starym Mieście 

 t udział w Carnavalu Sztukmistrzów 
i Jarmarku Jagiellońskim 

ŚWIADCZENIA:
 t zakwaterowanie, 10 noclegów
 t wyżywienie: całodzienne 3 posiłki 
 t transport: autokar turystyczny
 t ubezpieczenie:  Signal Iduna Polska S.A.: 

NNW 15 000 PLN
 t dodatkowo: opieka pedagogiczna

 ZAKWATEROWANIE:
10 noclegów na terenie miasteczka 

akademickiego – dom studencki
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krasnobród  / atrakcji i zabawy w bród

Krasnobród  | atrakcji i zabawy w bród
Krasnobród – miejscowość uzdrowiskowa, położona na terenie Roztocza, oferuje 
wypoczynek na największym akwenie wodnym w regionie lubelskim. Dodatkową 
atrakcją kąpieliska jest znajdująca się na plaży zjeżdżalnia wodna oraz kompleks 
podświetlanych laserowo basenów, w tym jeden kryty z podgrzewaną wodą i gej-
zerami, plac zabaw, park linowy oraz wiele szlaków turystycznych i rowerowych.

W trakcie pobytu uczestnicy poznają największe turystyczne atrakcje miasta m.in. kamie-
niołomy z basztą widokową, Ptaszarnię, Wąwozy Krasnobrodzkie, Kaplicę na Wodzie oraz 
Ścieżkę Edukacyjną – Dinozaury Krasnobród. Ponadto, zorganizowana zostanie wycieczka do 
Zamościa zwanego „perłą renesansu”, rozgrywki Paintball, spływy kajakiem po najpiękniejszych 
zakątkach Roztocza oraz wiele innych atrakcji.

 ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczyn-

kowy Pszczeliniec – położony ok. 200 m od 
zalewu, gdzie znajduje się plac zabaw, altana 
z miejscem na ognisko, sale świetlicowe, 
stoły do tenisa, boiska sportowe do siatkówki 
i siatkówki plażowej. 

Oprócz powyższych atrakcji każda grupa od-
rębnie realizuje swój specjalistyczny program 
obozu lub kolonii.
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krasnobród  / atrakcji i zabawy w bród

 KoLoNie 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 7-12 lat
CENA: 1 689 PLN

PROGRAM:
 t kąpiele i plażowanie na piaszczystych 

plażach kąpieliska oraz w basenach
 t wizyta w parku linowym
 t udział w spływie kajakowym, rozgrywki 

paintball, gry terenowe i integracyjne, 
zajęcia plastyczne, olimpiady sportowe

 oBÓZ REkREaCYJNY 
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 13-15 lat
młodzież w wieku 16-18 lat
CENA: 1 689 PLN

PROGRAM:
 t gry terenowe z markerami paintbollo-

wymi, gry integracyjne, spływ kajakowy, 
plażowanie, rozgrywki sportowe

 t zajęcia w parku linowym

    

Almatur Lublin 
– Biuro Podróży 
i Turystyki Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 10
20-034 Lublin
tel. +48 81 533 54 55 
fax +48 81 533 32 37
lublin@almaturonline.pl
www.almatur.lublin.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t przejażdżka samochodami typu  

off-road – 40 PLN
 t bubble soccer – 30 PLN
 t basen – 12 PLN

DOSTĘPNOŚĆ OFERTY:
lipiec – sierpień

 JęZYk aNgiElSki
GRUPA DOCELOWA:
dzieci w wieku 7-12 lat
młodzież w wieku 13-16 lat
CENA: 1 799 PLN

PROGRAM:
 t 24 godziny lekcyjne różnorodnych zajęć 

języka angielskiego pod okiem profesjo-
nalnych lektorów

 t udział w różnego rodzaju grach, zaba-
wach, projektach i zajęciach w języku 
angielskim

ŚWIADCZENIA:
 t zakwaterowanie, 10 noclegów
 t wyżywienie: całodzienne 3 posiłki + deser 
 t transport: autokar turystyczny
 t ubezpieczenie: Signal Iduna Polska S.A.: 

NNW 15 000 PLN
 t dodatkowo: opieka pedagogiczna
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W krainie lessowych Wąwozów

W krainie lessowych Wąwozów   3 dni
Kraina Lessowych Wąwozów to idealne miejsce na zdrowy i aktywny wypoczynek 
oraz poznanie atrakcji i rękodzielnictwa regionu. Na jej terenie usytuowanych 
jest kilka rodzajów cennych przyrodniczo obszarów: rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Największy z nich – Kazimierski 
Park Krajobrazowy wraz ze swoją otuliną, zasięgiem obejmuje ponad połowę  
Krainy Lessowych Wąwozów. Sercem regionu jest rzeka Wisła wraz ze swoimi 
rozlewiskami i dopływami, otoczonymi malowniczymi brzegami.

PROGRAM:
Dzień 1

 t Nałęczowskim Szlakiem Literackim 
– przejażdżka Retro-Melexem Aleją 
Lipową z zabytkowymi willami i Parkiem 
Zdrojowym 

 t spacer malowniczym Wąwozem Gło-
wackiego

 t seans relaksacyjny w kompleksie 
wodnym SPA 

Dzień 2
 t wycieczka szlakiem Hitów turystycznych 

Krainy Lessowych Wąwozów – w pro-
gramie największe atrakcje turystyczne 
Kazimierza Dolnego, Puław, Janowca, Woj-
ciechowa, Poniatowej, Opola Lubelskiego

Dzień 3
 t warsztaty twórcze (do wyboru: tkackie 

na mini krosnach, wikliniarskie, flory-
styczne lub z zakresu zakładania wiej-
skich ogrodów)

 t spacer z kijkami nordic walking lub wy-
cieczka rowerowa
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W krainie lessowych Wąwozów

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t wycieczka do Kozłówki – zwiedzanie 

wnętrz pałacowych Zamoyskich wraz 
z otaczającym parkiem – 50 PLN

 t wycieczka do Zamościa i Lublina – 90 PLN
 t spływ kajakowy – 25 PLN
 t seans w Jaskini Solnej – 15 PLN
 t zajęcia tkackie na mini krosnach w lesso-

wym wąwozie w Siedlisku u Krzysztofa 
koło Nałęczowa – 10 PLN

 t zwiedzanie Wojciechowa – Kuźni 
Romana Czernieca i Muzeum Kowalstwa 
– 20 PLN

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 20 osób  
RODZAJ OFERTY: objazdowa
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
CENA: 640 PLN/os. 

KOSZT POBYTU OBEJMUJE:
zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, 
ubezpieczenie podczas pobytu, korzystanie 
z pełnego programu pobytu i dodatkowych 
atrakcji za dodatkową opłatą
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty  

    

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Kraina 
Lessowych Wąwozów”
Al. Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów
tel. +48  81 50 16 101
info@kraina.org.pl
www.kraina.org.pl
www.sztukaodpoczynku.pl
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PROGRAM:
Dzień 1

 t warsztaty manualne (plecionkarz lub 
miotlarz) oraz spotkanie z Ufoludkiem 
przy pomniku UFO w Emilcinie koło Opola 
Lubelskiego

 t warsztaty piekarnicze w Piekarni 
Zubrzyckich w Kraczewicach

 t kolacja, wspólne ognisko (biesiada, 
pieczenie kiełbasek)

Dzień 2
 t zapoznanie z tradycją i zwyczajami na 

wsi w Agrokwaterze „Przy wąwozie”
 t zagadki i roślinne łamigłówki w Parku 

Labiryntów i Miniatur w Rąblowie
 t warsztaty papieru czerpanego w Małej 

Papierni w Celejowie
 t zwiedzanie Kazimierza Dolnego (Góra 

Trzech Krzyży, Rynek), w tym wstęp do 
Muzeum Przyrodniczego

Dzień 3
 t zwiedzanie Parku Zwierząt, Rozrywki 

i Edukacji w Wojciechowie
 t zabawa edukacyjna na trasie ścieżki 

dydaktycznej z figurami owadów 
w Owadolandii w Wojciechowie

 t zajęcia edukacyjne w zabytkowej 
Wieży Ariańskiej z Muzeum Kowalstwa 
w Wojciechowie

 t udział w pokazie płukania złota, odlewa-
nia monety i erupcji wulkanu w Młynie 
Hipolit 

 t spacer Wąwozem Lessowym Lipcyk 

Lesslandia - kraina lessowych Wąwozów dla dzieci   3 dni

lesslandia - kraina lessowych Wąwozów dla dzieci
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PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t zajęcia na mini krosnach lub wizyta u ta-

jemniczych Pasterzy Lasów w lessowym 
wąwozie w Siedlisku u Krzysztofa – 10 PLN

 t spacer Nałęczowskim Szlakiem Literac-
kim, m.in. wizyta w Chacie Żeromskiego 
i Muzeum  Bolesława Prusa – 10 PLN

 t zwiedzanie Muzeum Nietypowych Rowe-
rów, przejażdżka na rowerach zaprojek-
towanych przez właściciela i kustosza 
muzeum – 12 PLN

 t rejs statkiem po Wiśle z Kazimierza Dol-
nego do Janowca – 16 PLN

 t przejażdżka Nadwiślańską Kolejką Wą-
skotorową – 16 PLN

    

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Kraina 
Lessowych Wąwozów”
Al. Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów
tel. +48  81 50 16 101
info@kraina.org.pl
www.kraina.org.pl
www.sztukaodpoczynku.pl

 t zwiedzanie Magicznych Ogrodów 
w Janowcu – 15 PLN

 t zajęcia w Parku Linowym w Kazimierzu 
Dolnym – 14 PLN

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 15 osób  
RODZAJ OFERTY: pobytowa
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: maj – wrzesień
CENA: 340 PLN/os. 

KOSZT POBYTU OBEJMUJE:
zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie 
z pełnego programu pobytu i dodatkowych 
atrakcji za dodatkową opłatą
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty    

lesslandia - kraina lessowych Wąwozów dla dzieci
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PROGRAM:
Dzień 1

 t transfer z lotniska lub dworca
 t wieczór z kuchnią regionalną
 t nocleg w Lublinie

Dzień 2
 t zwiedzanie: Janowiec – ruiny zamku 

Piotra Firleja, przeprawa statkiem przez 
Wisłę, Kazimierz Dolny – rynek, kamie-
nice, spichlerze, kościół Farny, Zespół 
Zamkowy z Basztą, Góra Trzech Krzyży, 
wąwóz lessowy, Nałęczów – Park Zdro-
jowy z Pałacem Małachowskich, pijalnia 
wód mineralnych – Palmiarnia

the best of Lublin Region   5 dni

Dzień 3
 t zwiedzanie: Lublin – wzgórze z Zamkiem 

Lubelskim, Kaplica Trójcy Świętej, spa-
cer po Starym Mieście, Brama Grodzka 
i Krakowska, Plac Po Farze, kamienice 
i Trybunał Koronny na Rynku, Bazylika oo. 
Dominikanów, Archikatedra, Państwowe 
Muzeum na Majdanku, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II, galeria han-
dlowa – punkt widokowy na Stare Miasto

Dzień 4
 t zwiedzanie: Zamość – Rynek, Rynek 

Wodny, Rynek Solny, Ratusz, Akademia 
Zamoyska, fortyfi kacje i mury obronne, 
Pomnik Zamoyskiego, Bastion VII – Nad-
szaniec, Zwierzyniec – serce Roztocza 
– kościół „Na Wyspie”, przejście ścieżką 
nad Stawy Echo 

Dzień 5
 t zwiedzanie: Włodawa – Zespół Synago-

galny, Kościół pw. św. Ludwika z Klaszto-
rem Paulinów, cerkiew prawosławna, 
Jabłeczna – monaster prawosławny 
pw. św. Onufrego, Kodeń – sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej, Kostomłoty – 
cerkiew neounicka

the best of Lublin Region 
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Oddział Miejski PTTK 
W Lublinie – Biuro Obsługi 
Ruchu Turystycznego
Rynek 8, 20-111 Lublin 

PUNKT USŁUGOWY: 
Krakowskie Przedmieście 78 
20-076 Lublin
tel.  +48 81 532 87 04
 +48 513 767 432
biuro@bortpttklublin.pl
bortpttklublin.pl 

PROGRAM FAKULTATYWNY: 
 t Aqua Lublin – 18 PLN 
 t Spa Orkana – 19 PLN

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 20 osób  
RODZAJ OFERTY: objazdowa
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok 

 BAZA
NOCLEGOWA: 

 t Hotel Huzar ***
 t Hotel Campanile ***
 t Hotel Vanilla ***

DOJAZD: odbiór z miejsca zbiórki do 250 km
CENA: 1 250 PLN / 320 EURO 

KOSZT POBYTU OBEJMUJE:
transfer, wyżywienie, zakwaterowanie, korzy-
stanie z pełnego programu pobytu (opiekę 
przewodnika i/lub pilota, bilety do zwiedza-
nych obiektów)

the best of Lublin Region 
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Zaborek to miejsce z duszą, usytuowany na 
ponad 70 ha kompleks zabytkowych obiektów 
w starej drewnianej architekturze – odnowio-
nych i przystosowanych do celów hotelowo-
-szkoleniowych z miejscami noclegowymi dla 
ponad 110 osób.
Nasi Goście mogą zamieszkać m.in. w: Ple-
banii z 1880 r., Wiatraku „Koźlaku”, Zaścianku 
czy Bielonym Dworku pamiętającym czasy 
powstania styczniowego 1863 r.
Niewątpliwą atrakcją Zaborka jest jego 
ustronne położenie w kotlinie, nad malow-
niczym zalewem na terenie „Parku Krajobra-
zowego Podlaski Przełom Bugu”. Pensjonat 
o każdej porze roku daje swoim gościom 

poczucie spokoju, przywołuje wspomnienia, 
zachwyca urodą otaczającego go pejzażu 
i urokiem przytulnych stylowych wnętrz. 
Nie dziwi więc, że ci, którzy tu byli – wracają.

PROGRAM:
 t 10.00 – Przyjazd do Zaborka
 t 10.30 – Poczęstunek kawą i ciastem 

domowym
 t 11.00 – Spacer po Zaborku
 t 12.00 – Obiad z daniem regionalnym
 t 13.00 – Przejażdżka furmankami chłop-

skimi i zwiedzanie Stadniny Koni w Ja-
nowie Podlaskim

 t 17.00 – Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim  1 dzień

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 20 do 40 osób
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
BAZA GASTRONOMICZNA: 
Pensjonat Uroczysko Zaborek
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA: 240 PLN netto /os. w 2020 r.
 265 PLN netto /os. w 2021 r.

KOSZT POBYTU OBEJMUJE: poczęstunek 
kawą i ciastem, przejażdżkę wozem, zwiedza-
nie stadniny z przewodnikiem, obiad z daniem 
regionalnym, spacer z przewodnikiem po 
Zaborku, ognisko

Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim 
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Pensjonat 
„Uroczysko Zaborek” 
Arkadiusz Okoń
Kolonia 28
21-505 Janów Podlaski
tel. +48 833 413 068
pensjonat@zaborek.com.pl
www.zaborek.com.pl

Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim 
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Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim  kilka dni
Zaborek to miejsce z duszą, usytuowany na 
ponad 70 ha kompleks zabytkowych obiektów 
w starej drewnianej architekturze – odnowio-
nych i przystosowanych do celów hotelowo-
-szkoleniowych z miejscami noclegowymi dla 
ponad 110 osób.
Nasi Goście mogą zamieszkać m.in. w: Ple-
banii z 1880 r., Wiatraku „Koźlaku”, Zaścianku 
czy Bielonym Dworku pamiętającym czasy 
powstania styczniowego 1863 r.
Niewątpliwą atrakcją Zaborka jest jego 
ustronne położenie w kotlinie, nad malow-
niczym zalewem na terenie „Parku Krajobra-
zowego Podlaski Przełom Bugu”. Pensjonat 
o każdej porze roku daje swoim gościom 
poczucie spokoju, przywołuje wspomnienia, 
zachwyca urodą otaczającego go pejzażu 
i urokiem przytulnych stylowych wnętrz. Nie 
dziwi więc, że ci, którzy tu byli – wracają.

PROGRAM:
Jesień – Zima

 t 13.00 – Przyjazd do Zaborka
 t 13.00 – Obiad z daniem regionalnym
 t 14.00 – Spacer po Zaborku 

z przewodnikiem
 t 16.00-18.00 – Relaks w Ruskiej Bani 

i balii z gorąca wodą
 t 19.00 – Ognisko z pieczeniem 

kiełbasek
 t Nocleg w pokojach 2–osobowych
 t 09.00 – Śniadanie
 t 10.00 – Przejażdżka furmankami 

chłopskimi i zwiedzanie Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim

 t 13.00 – Obiad z daniem regionalnym

Wiosna – Lato
 t 13.00 – Przyjazd do Zaborka
 t 13.00 – Obiad z daniem regionalnym
 t 14.00 – Spacer po Zaborku 

z przewodnikiem
 t 16.00-18.00 – Spotkanie z Zielarką 

w Ogrodzie Albiczuka
 t 19.00 – Ognisko z pieczeniem 

kiełbasek
 t Nocleg w pokojach 2–osobowych
 t 09.00 – Śniadanie
 t 10.00 – Przejażdżka furmankami 

chłopskimi i zwiedzanie Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim

 t 13.00 – Obiad z daniem regionalnym

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 20 do 40 osób
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
BAZA NOCLEGOWA: Pensjonat Uroczysko 
Zaborek – pokoje 2–osobowe
BAZA GASTRONOMICZNA: Pensjonat Uro-
czysko Zaborek
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA:  485 PLN netto /os. 
 (125 euro netto /os.) w 2020 r.
 530 PLN netto /os. 
 (135 euro netto /os.) w 2021 r.

Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim 
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Pensjonat 
„Uroczysko Zaborek” 
Arkadiusz Okoń
Kolonia 28
21-505 Janów Podlaski
tel. +48 833 413 068
pensjonat@zaborek.com.pl
www.zaborek.com.pl

KOSZT POBYTU OBEJMUJE: 2 obiady re-
gionalne, przejażdżkę wozem, zwiedzanie 
stadniny z przewodnikiem, relaks w ruskiej 
bani i balii z gorącą wodą (jesień – zima) lub 
spotkanie z zielarką w ogrodzie Albiczuka 
(wiosna – lato), nocleg ze śniadaniem w poko-
jach 2–osobowych, spacer z przewodnikiem 
po Zaborku, ognisko

OPCJONALNIE ZA DOPŁATĄ:
 t Warsztaty pierogowe   

70 PLN netto /os. (18 euro netto /os.)
 t Degustacja Podlaskich trunków  

60 PLN netto / os. (15 euro netto /os.)

Zaborek i Stadnina koni w Janowie Podlaskim 
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Zlokalizowany na terenie Południowego Pod-
lasia 15–hektarowy kompleks gwarantuje nie-
zapomniany wypoczynek w otoczeniu natury.
W jego skład wchodzi zabytkowy Dwór Dro-
blin, w którym mieści się restauracja oraz 
hotel czterogwiazdkowy, Hotel Przy Dworze, 
unikalne SPA na wodzie oraz stajnia umożli-
wiająca jazdy konne. Malownicze otoczenie, 
różnorodność atrakcji oraz gościnność tworzą 
idealne warunki dla regeneracji ducha i ciała.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t SPA & Wellness: 

• Seans w Ruskiej Bani i Balii z Hydro-
masażem – od 45 PLN

• Masaże – od 50 PLN
• Zabiegi aparaturowe – od 150 PLN

 t jazda konna – od 40 PLN
 t przejazd bryczką – od 150 PLN
 t wypożyczenie rowerów – od 10 PLN
 t rejs rowerem wodnym – od 20 PLN
 t zorganizowanie ogniska – od 50 PLN

Wypoczynek blisko natury

Wypoczynek blisko natury
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Dwór Droblin
Droblin 80
21-542 Leśna Podlaska
tel. +48 83 345 06 23
recepcja@dworlubelskie.com
www.dwordroblin.pl 

GRUPY DOCELOWE: turyści indywidualni
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
BAZA NOCLEGOWA: Dwór Droblin – hotel****
BAZA GASTRONOMICZNA: Restauracja w Dworze Droblin
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA: 300 PLN (74 euro) 

KOSZT POBYTU OBEJMUJE: nocleg w pokoju 2–osobowym, śniadanie w formie bufetu, 
godzinny seans w Ruskiej Bani i Balii z hydromasażem, dodatkowe atrakcje wybierane 
opcjonalnie za opłatą

Wypoczynek blisko natury
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Hotel Przy Dworze należy do Kompleksu Dwór 
Droblin. Jego sielskie, niczym nie zmącone 
wiejskie otoczenie, sprzyja wypoczynkowi 
na łonie natury. Znajdująca się na terenie 
kompleksu restauracja proponuje przepyszne 
dania inspirowane kuchnią polską a niepo-
wtarzalne SPA na wodzie oferuje szeroką 
gamę zabiegów.
Komfortowy wypoczynek w Hotelu Przy 
Dworze zapewniają klimatyzowane pokoje 
oraz apartamenty w nowoczesnej aranża-
cji, a atrakcyjne położenie tworzy świetne 
warunki do odpoczynku.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t SPA & Wellness: 

• Seans w Ruskiej Bani i Balii z Hydro-
masażem – od 45 PLN

• Masaże – od 50 PLN
• Zabiegi aparaturowe – od 150 PLN

 t jazda konna – od 40 PLN
 t przejazd bryczką – od 150 PLN
 t wypożyczenie rowerów – od 10 PLN
 t rejs rowerem wodnym – od 20 PLN
 t zorganizowanie ogniska – od 50 PLN

Wypoczynek blisko natury

GRUPY DOCELOWE: turyści indywidualni
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
BAZA NOCLEGOWA: Hotel przy Dworze
BAZA GASTRONOMICZNA: Restauracja 
w Dworze Droblin
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA: 220 PLN (54 euro)

KOSZT POBYTU OBEJMUJE: nocleg 
w pokoju 2–osobowym, śniadanie w formie 
bufetu, godzinny seans w Ruskiej Bani i Balii 
z hydromasażem, dodatkowe atrakcje 
wybierane opcjonalnie za opłatą 

Wypoczynek blisko natury
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Hotel Przy Dworze
Droblin 80
21-542 Leśna Podlaska
tel. +48 83 345 06 23
recepcja@dworlubelskie.com 
www.dwordroblin.pl

Wypoczynek blisko natury
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PROGRAM: 
 t zwiedzanie zabytków Starego Miasta 

m.in.: Rynek Wielki z kamienicami, 
fortyfi kacje, Akademia Zamojska, Pałac 
Zamoyskich, Katedra, Synagoga

PROGRAM FAKULTATYWNY:
zwiedzanie Katedry (bez wejść do krypt) 
– 2,00 PLN /os.

GRUPY DOCELOWE: 
turyści indywidualni do 15 osób  
RODZAJ OFERTY: spacer z przewodnikiem
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: lipiec – sierpień
CENA: 15 PLN/os. 

CENA OBEJMUJE: korzystanie z pełnego 
programu pobytu, opieka przewodnika 
i/lub pilota

Spacerkiem po Zamościu  3 godziny

    

Zamojskie Centrum 
Informacji Turystycznej 
i Historycznej w Zamościu
Rynek Wieki 13
22-400 Zamość              
tel. +48 84 639 22 92 
 +48 84 538 17 33
zci@zamosc.pl
luneta@zamosc.pl
zci.zamosc.pl

Spacerkiem po Zamościu
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PROGRAM: 
 t zwiedzanie miasta z przewodnikiem z wej-

ściem do obiektów muzealnych i atrak-
cji turystycznych: Muzeum Zamojskie, 
Muzeum Fortyfi kacji i Broni ARSENAŁ, 
Trasa Podziemna Ofi cyn Ratusza, Trasa 
Turystyczna: Bastion VII, Nadszaniec wraz 
z tarasem widokowym, punkt widokowy 
na dzwonnicy katedralnej lub Wystawa 
Kostiumów Historycznych

GRUPY DOCELOWE: 
grupy zorganizowane od 15 osób  
RODZAJ OFERTY: spacer z przewodnikiem
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: maj – wrzesień  
CENA: 50 PLN /os.

CENA OBEJMUJE: korzystanie  z pełnego 
programu pobytu, opieka przewodnika 
i/lub pilota, bilety do zwiedzanych obiektów

Zamość od a do Z  6 godzin

    
Zamojskie Centrum 
Informacji Turystycznej 
i Historycznej w Zamościu
Rynek Wieki 13
22-400 Zamość 

Forteczne Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2E 
tel. +48 84 639 22 92
 +48 84 538 17 33
zci@zamosc.pl
luneta@zamosc.pl
zci.zamosc.pl

Zamość od a do Z
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Lublin City-Tour – to szybkie i wygodne zwie-
dzanie miasta elektrycznym busem, podczas 
którego prezentowana jest historia Lublina 
i jego zabytki. 
Trasa standard: „Szlak zabytków Lublina”, 
usługa jest świadczona z przekazem audio 
w 9 językach (polski, angielski, francuski, 
hebrajski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 
ukraiński, włoski). 

lublin City-tour  

    

Atlas Travel 
M. W. Górscy Sp. J.
Rynek 2, 20-111 Lublin
tel. +48  603 786 833
 +48 887 447 888
biuro@atlastravel.pl
www.atlastravel.pl 
www.lublin-city-tour.pl

INNE WARIANTY TRAS:
 t Panorama Lublina z doliny Bystrzycy
 t Szlak zabytków Lublina + KUL (wejście 

na dziedziniec) 
 t Szlak zabytków Lublina + Jesziwa (wejście 

do synagogi)
 t Szlak zabytków Lublina + Jesziwa  

+ 2 kirkuty (2 h)
 t Trasa standard „Szlak zabytków Lublina” 

w zimie (XI – III)

GRUPY DOCELOWE: turyści indywidualni, 
grupy zorganizowane od 3 osób 
MIEJSCE SPOTKAŃ: Plac Zamkowy 
w Lublinie
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok

CENY: 

Trasa
Start 

od
Osoba 

dorosła

Senior 
(65+ lat) 
Student 
(19-25 lat)

Dzieci 
i młodzież 

(6-18 lat)

Trasa standard: „NA ŻYWO” 
(PL, GER, RUS) 100 PLN 30 PLN 24 PLN 18 PLN

Szlak zabytków Lublina 75 PLN 25 PLN 20 PLN 15 PLN

Panorama Lublina z doliny 
Bystrzycy 50 PLN 15 PLN 12 PLN 10 PLN

Szlak zabytków Lublina + KUL 100 PLN 35 PLN 28 PLN 20 PLN

Szlak zabytków Lublina + Jesziwa 100 PLN 35 PLN 28 PLN 20 PLN

Szlak zabytków Lublina 
+ Jesziwa + 2 kirkuty (2 h) 100 PLN 50 PLN 40 PLN 30 PLN

Trasa standard „Szlak zabytków 
Lublina” w zimie (XI-III) cena z kurs (1-4 osób) – 100 PLN

lublin City-tour



31

Port Lotniczy Lublin – międzynarodowy 
port lotniczy położony 10 km na wschód od 
centrum Lublina, w miejscowości Świdnik.
Port Lotniczy Lublin S. A. posiada ofertę 
zwiedzania lotniska przeznaczoną zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. 
Dostępne są trzy warianty wycieczek:

 WaRiaNt i / 1 h
 t zapoznanie się z elementami infrastruk-

tury portu lotniczego w strefi e ogólnodo-
stępnej – praca lotniska jak i elementy 
„ścieżki pasażera”

 t obserwacja lądującego i startującego 
samolotu wraz z informacją co dzieje się 
w międzyczasie na płycie lotniska

 WaRiaNt ii / 2.5 h
Minimalny wiek uczestnika – 7 lat

 t zapoznanie się z elementami infrastruk-
tury portu lotniczego w strefi e ogólnodo-
stępnej – praca lotniska jak i elementy 
„ścieżki pasażera” wraz z przejściem przez 
kontrolę bezpieczeństwa

 t zwiedzanie m. in. bazy Lotniskowej Służby 
Ratowniczo-Gaśniczej jak i Bazy Technicz-
no-Garażowej

 t obserwacja startu i lądowania samolotu 
oraz poznanie elementów jego obsługi 
na płycie lotniska

 WaRiaNt iii / 5 h
Minimalny wiek uczestnika – 13 lat

 t poznanie elementów infrastruktury por-
tu lotniczego w strefi e ogólnodostępnej 
i zastrzeżonej

 t zapoznanie się z elementami infrastruk-
tury portu lotniczego w strefi e ogólnodo-
stępnej – praca lotniska jak i elementy 
„ścieżki pasażera” wraz z przejściem przez 
kontrolę bezpieczeństwa

 t zwiedzaniem m.in. bazy Lotniskowej 
Służby Ratowniczo-Gaśniczej jak i Bazy 
Techniczno-Garażowej 

 t obserwacja startu i lądowania samolotu 
oraz poznanie elementy jego obsługi na 
płycie lotniska

 t zajęcia na symulatorze lotów Airbusa 
A320 i w symulatorze kabiny pasażerskiej

 t wykład z zakresu lotnictwa

Zajęcia edukacyjne na lotnisku 

    

Port Lotniczy Lublin S.A.
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 
21-040 Świdnik
tel. +48 8145 81 400
 +48 8145 81 421
wycieczki@airport.lublin.pl
www.airport.lublin.pl

GRUPY DOCELOWE: grupy zorganizowane 
od 10 do 50 osób
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok   
CENA: Wariant I – 5 PLN / os.
 Wariant II – 10 PLN /os.
 Wariant III – 80 PLN /os.

Zajęcia edukacyjne na lotnisku
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Dąbrówka jest niewielką, pełną uroku wsią 
otoczoną Lasami Kozłowieckimi. Znajduje się 
zaledwie 20 km od Lublina, na trasie między 
Krasieninem a Kozłówką. Mimo swoich nie-
wielkich rozmiarów ma wiele do zaoferowania 
– od czystego, świeżego powietrza, poprzez 
raj dla grzybiarzy i amatorów wędkarstwa, 
a także jeżdżących konno, rowerem czy na 
rolkach, aż do miejsca prawdziwej ciszy 
i odpoczynku od zgiełku miasta. Właśnie 
ten potencjał dostrzegli Magda i Robert 
Niedziałkowie, którzy w 2013 r. stworzyli tu 
gospodarstwo edukacyjne – miejsce inno-
wacyjne, ekologiczne i kreatywne.
Razem z mieszkańcami starają się, by ich wieś 
była jedyna w swoim rodzaju i wyróżniała się 
na tle innych. Wioska tematyczna stwarza 
szansę rozwoju dla wsi Dąbrówka oraz po-
zwala na urozmaicenie jej życia kulturalnego.
Wizyta w Parku Dźwięków to gwarancja 
poznania innego świata. Nie ma tu miej-
sca na zjadacze czasu. Stajemy się częścią 
miejsca odkrywania dźwięków oraz doświad-
czania zmysłów.
Miejsca, w którym można usłyszeć o wiele 
więcej, poczuć o wiele więcej.

PROGRAM: 
 t zwiedzanie Parku Dźwięków 
 t spacer przyrodniczy (ptaki, rośliny, 

zwierzęta) 
 t wiejska zagroda 
 t zagroda ginących zawodów 
 t warsztat gry na bębnach 
 t zabawy podwórkowe 
 t ognisko z kiełbaskami

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t Niewidzialne warsztaty 

– 20 PLN /os. – do podstawowego czasu 
5 h należy doliczyć około 45 minut

 t Warsztat budowania karmników 
– 40 PLN /os. – do podstawowego czasu 
5 h należy doliczyć 1 h

 t Tańcobajka
– 30 PLN/os. – do podstawowego czasu 
5 h należy doliczyć około 1 h 

 t Warsztat robienia kalejdoskopów
– 30 PLN /os. – do podstawowego czasu 
należy doliczyć 1 h 

GRUPY DOCELOWE: grupy szkolne od 20 do 
100 osób (szkoła podstawowa) 
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: maj – wrzesień 
MIEJSCE / GODZINA SPOTKANIA: Wieś 
Dąbrówka (gmina Kamionka) na skraju Lasów 
Kozłowieckich, 18 km od płn. granic Lublina 
– godzina 9:00 lub 10:00
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA: 60 PLN /os.

KOSZT POBYTU OBEJMUJE: wyżywienie, 
korzystanie z pełnego programu pobytu 
(opiekę przewodnika i/lub pilota, bilety do 
zwiedzanych obiektów).

Z dala od zasięgu

    

Magdalena Niedziałek 
„Dąbrówka”
Dąbrówka 64
21-132 Kamionka 
tel. +48 603 807 808 
 +48 605 106 601 
marketing@lub77.pl 
www.parkdzwiekow.pl 

Z dala od zasięgu
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Lubartowska 77 to miejsce kreatywne, two-
rzone przez ludzi z pasją. Myślimy edukacyj-
nie, twórczo i ekologicznie. Odkryj tutaj swój 
talent lub rozwiń ten który już wiesz, że masz. 
Artystycznie urządzona hala warsztatowa 
pozwala na wiele działań. Przyjmujemy grupy 
wycieczkowe, organizujemy różnego rodzaju 
warsztaty, spotkania, eventy. Zapraszamy do 
zapoznania się z bogatą ofertą warsztatową 
dla grup zorganizowanych.

PROGRAM: 
 t zwiedzanie hali dawnej fabryki wag 
 t warsztat bębniarski 
 t warsztat pieczenia pizzy/cebularza 
 t warsztat gier planszowych 

i integracyjnych

PROGRAM FAKULTATYWNY:
 t Warsztat krawiecki

– 30 PLN /os. – do podstawowego czasu 
4 h należy doliczyć około 1 h 

 t Warsztat improwizacji teatralnej (dla 
uczniów ostatnich klas SP i szkół po-
nadpodstawowych)    
– 20 PLN /os. do podstawowego czasu 
4 h należy doliczyć 1 h 

 t Warsztat robienia kalejdoskopów  – 
30 PLN /os. – do podstawowego czasu 
należy doliczyć 1 h

GRUPY DOCELOWE: grupy szkolne od 20 
do 60 osób (szkoły podstawowe i ponad-
podstawowe) 
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: przez cały rok
MIEJSCE / GODZINA SPOTKANIA: 
Lubartowska 77, Lublin 
– godz. 9:00 lub 10:00
DOJAZD: własny, nie wliczony w cenę oferty
CENA: 60 PLN /os.
KOSZT POBYTU OBEJMUJE: wyżywienie, 
korzystanie z pełnego programu pobytu 
(opiekę przewodnika i/lub pilota, bilety do 
zwiedzanych obiektów)

PogRYwaMY

    

Magdalena Niedziałek 
„Dąbrówka”
Dąbrówka 64
21-132 Kamionka 
tel. +48 603 807 808 
 +48 605 106 601 
marketing@lub77.pl 
www.parkdzwiekow.pl 

PogRYwaMY
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Owadolandia to park edukacyjno-rekreacyjny, 
w którym można spotkać ogromne repliki 
owadów, wielkości dorosłego człowieka. 
Idealne miejsce dla osób które chcą poznać 
świat owadów oraz spędzić czas na świe-
żym powietrzu.
Dzięki wizycie w Owadolandii dzieci dowie-
dzą się, dlaczego owady są ważne, jak nam 
służą, jak się z nimi obchodzić i za co je ko-
chać. Na terenie parku znajduje się również 
ścieżka dydaktyczna z ciekawymi gatunkami 
roślin oraz tablice informacyjno-edukacyjne, 
umożliwiające realizację ram programowych 
poprzez terenowe lekcje biologii.

tajemniczy i niezbadany świat owadów w parku owadolandia

tajemniczy i niezbadany świat owadów w parku owadolandia
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PROGRAM: 
 t ścieżka edukacyjna z ogromnymi modela-

mi owadów (grupy oprowadza przewodnik, 
czas trwania ścieżki ok. 40-50 min.)

 t warsztaty mydełkarskie „Pachnący owad”, 
warsztaty plastyczne „Pamiątka z Owa-
dolandii”

 t pokaz żywych owadów (liśćce, straszyki, 
chrząszcze, patyczaki)

 t wizyta w zagrodzie z żywymi królikami 
(możliwość karmienia) oraz ozdobnymi 
kurami

 t zabawa na nietypowym placu zabaw 
(tyrolka, karuzele linowe, dmuchana po-
ducha, basen z łódeczkami)

PROGRAM FAKULTATYWNY:
możliwość organizacji grilla, ogniska 
– cena ustalana indywidualnie
ogromny około 1 ha sezonowy labirynt 
w kukurydzy – w cenie biletu
GRUPY DOCELOWE: 
przedszkola – grupy 15-80 osób, 
szkoły podstawowe – grupy 15-80 osób
DOSTĘPNOŚĆ OFERTY: maj – wrzesień    
CENA OFERTY: 15-35 PLN /os. 

    

Owadolandia Park 
edukacyjno-rekreacyjny
Wojciechów Kolonia Piąta 
24-204 Wojciechów
tel. +48 697 198 281
owadolandia@owadolandia.pl
www.owadolandia.pl

tajemniczy i niezbadany świat owadów w parku owadolandia
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Witamy w HOTELU *** KAZIMIERZÓWKA WELLNESS & SPA
Przyjazne i ciepłe miejsce w Kazimierzu Dolnym, położone zaledwie 300 m od Zamku, przywita Was kojącym śpiewem ptaków, 
płynącym z otaczających ją wąwozów. Znajdziecie tu świeże powietrze, zieleń, spokój i najlepsze stare tradycje letniskowej okolicy.
Zachęcamy do wypoczynku w jednym z trzech apartamentów oraz 20 wygodnych, jasnych pokoi dwuosobowych. Apartamenty 
przygotowane są z myślą o rodzinach 2-6 osobowych. Z równie dobrym skutkiem możecie w nich Państwo odpoczywać, pracować, 
tworzyć i cieszyć się każdą chwilą spędzoną w tym urokliwym miejscu. Do dyspozycji Gości jest również restauracja na 90 osób 
oraz ekskluzywnie wyposażona sala konferencyjno-klubowa, a także przeszklona i nowoczesna Sala Słoneczna. Nowoczesny 
wystrój i zawsze życzliwa obsługa umożliwią doskonały i komfortowy wypoczynek.

WELLNESS&SPA Kazimierzówka to przestrzeń relaksu dla ciała i odprężenia dla umysłu. Wrażenia estetyczne gości zabytko-
wego Kazimierza Dolnego pragniemy urozmaicić wrażeniami zmysłowymi. Relaksujące rytuały i doskonałe masaże przywrócą 
stan zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha. Przygotowaliśmy dla Państwa gabinety zabiegowe i kosmetyczne, saunę fińską, 
łaźnię parową (hammam), salę relaksu z kompozycją solną oraz jacuzzi.

www.kazimierzowka.pl
 ul. Górny 10

Kazimierz Dolny
tel. +48 81 882 03 31

tel. kom. +48 785 07 20 11
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