Roztocze
tu chodzi się boso...

Czy wiesz, że Roztocze to najbardziej nasłoneczniony region Polski? Czy wiesz, że na Roztoczu w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie? Czy wiesz, że roztoczański olej świąteczny jest smaczny
jak toskańska oliwa a szumy na Tanwi są jednym z 7 cudów polskiej
przyrody? Jeśli jeszcze o tym nie wiesz to nie wahaj się długo, zabierz
rodzinę, przyjaciół i psa, i przyjedź na Roztocze...

W drodze na Roztocze
Roztocze znajduje się w południowej-wschodniej Polsce
w większości w województwie lubelskim oraz w województwie podkarpackim (Roztocze Wschodnie). Od północy na
Roztocze Środkowe dojedziemy drogą krajową nr 17 prowadzącą od Warszawy przez Lublin, Zamość i Tomaszów Lubelski do granicy z Ukrainą w Hrebennem. To również najkrótsza
droga do Lwowa, który leży w ukraińskiej części Roztocza. Od
przejścia w Hrebennem do Lwowa przez Żółkiew jest tylko 70
kilometrów. Po dojechaniu do Zamościa w zależności od docelowego miejsca na Roztoczu możemy wybrać drogę 849
do Józefowa po drodze odbijając drogami powiatowymi do
Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Krasnobrodu.
Z Polski zachodniej i centralnej na Roztocze dotrzemy
drogą krajową nr 74 Łódź - Kielce – Kraśnik – Janów Lubelski
– Szczebrzeszyn – Zamość. Z Południa naszego kraju czyli z Katowic, Krakowa i Rzeszowa dojeżdżamy drogą krajową nr 4 do
Jarosławia skąd jedziemy drogami wojewódzkimi: nr 870 do
Sieniawy a dalej nr 835 do Biłgoraja i następnie 858 do Zwierzyńca, oraz nr 865 do Bełżca przez Lubaczów, Cieszanów i Narol. W 2013 roku dojedziemy na Roztocze nową autostradą A4,
do węzła Wierzbna przed Jarosławiem i dalej drogami wyżej
wspomnianymi.
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Na Roztocze koleją możemy dostać się pociągiem pospiesznym TLK spółki PKP Intercity do Zamościa z Zielonej Góry. Łączy
on Roztocze także z Wrocławiem, Opolem, Katowicami, Krakowem, Rzeszowem, Tarnobrzegiem i Stalową Wolą. Dojeżdża do
regionalnych stacji w Biłgoraju, Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie.
Wygodny i szybki sposób dotarcia do Zamościa i na Roztocze to
połączenia spółki Przewozy Regionalne tzw. szynobusami. Kursują
one do Zamościa z Lublina przez cały rok a na Roztocze w okresie
majowego weekendu i wakacji. Nowością 2012 roku są połączenia Roztocza i Zamościa z Jarosławiem. Rozkład wszystkich połączeń można znaleźć na stronie rozklad.sitkol.pl

Roztocze to kraina leżąca na południowo-wschodnim krańcu
Polski, niecałe 2 godziny od Lublina i Rzeszowa. To pasmo niewielkich
wzgórz ciągnące się od Kraśnika po Lwów. Urozmaicona rzeźba terenu
i duża lesistość sprawiają, że jest to znakomite miejsce dla amatorów
turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Do wędrówek zachęcają szlaki
i ścieżki edukacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego i licznych
rezerwatów. Na ich trasie zobaczyć można roztoczańskie cuda: progi
skalne na rzekach zwane szumami, majestatyczne pomnikowe drzewa, leśne uroczyska, drewnianą architekturę wiejską oraz oryginalne
zabytki kultury. Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Narol, Józefów i Krasnobród to urokliwe miasteczka z bogatą historią i gościnnymi mieszkańcami. Bramą na Roztocze jest Zamość, miasto idealne wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Na tej liście znajduje się także Lwów,
legendarne dawne polskie miasto z bogatą historią, pełne cennych zabytków. Wycieczki do Lwowa są jedną z popularniejszych atrakcji dla
wypoczywających na Roztoczu.
Roztocze smakuje się wszystkimi zmysłami. Symfonia leśnych
ptaków, kalejdoskop barw roztoczańskich pól oblanych słońcem i zapachy jodłowych i sosnowych borów to doskonały balsam dla wszystkich zmęczonych miejskim życiem. Mineralne wody Horyńca-Zdroju i
leśne, pełne zdrowia powietrze pomogą każdemu odzyskać siły i nabrać radości życia. Roztocze to uzdrowisko, które leczy ciało i duszę.
To najbardziej słoneczna kraina Polski, gdzie lato trwa ponad 100 dni.
Zdrowa, smaczna kuchnia regionu łączy tradycje ludowe i smaki pogranicza z ekologicznymi produktami wprost z żyznych pól i ogrodów.
Warto spróbować doskonałych wędlin, pachnących ziołami zup, pieczonych pierożków i “polskiej oliwy” czyli roztoczańskiego oleju świątecznego. Lokalne festiwale, jarmarki i festyny są pełne kolorowego
folkloru i spontanicznej zabawy. Nawet krótki pobyt na Roztoczu sprawia, że wyjeżdżając poczujemy się wypoczęci, oczyszczeni z codziennego napięcia i trosk, pełni energii i chęci do działania. Tutaj czas płynie
wolniej. Można zdjąć buty i chodzić boso. Magia Roztocza przyciąga,
kto raz je odwiedził będzie chciał tu wracać jak najczęściej.

Zapraszamy!
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Roztoczańskie lasy są jednymi z najcenniejszych w Europie. Specyﬁczny klimat oraz zróżnicowana budowa krajob razu zdecydowały o oryginalnym charakterze fauny i ﬂory regionu. Już w XVI wieku
ich wartość docenił Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, który utworzył na tych ziemiach Ordynację Zamojską. Założył
„zwierzyniec” otoczony wysokim parkanem o długości ok. 30 km.
Trzymano w nim jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany.

Roztoczański Park Narodowy
Kontynuując tradycję ordynackiego rezerwatu w 1974 roku
powstał Roztoczański Park Narodowy. Na terenie o powierzchni 8,5 tys hektarów chronione są wyjątkowe skarby przyrody.
Lasy parku to głównie majestatyczne bory jodłowe i buczyny
karpackie. Pośród nich żyją jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie, lisy,
kuny, i borsuki. W parku występuje około 190 gatunków ptaków w tym m.in.: orlik krzykliwy, trzmielojad, bocian czarny
i rzadko występujący dzięcioł białogrzbiety. Gady reprezentują
jaszczurki (zwinka, żyworodna i padalec), żmija zygzakowata
i zaskroniec oraz rzadko spotykany żółw błotny. Z płazów warto
wymienić traszkę grzebieniastą, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę
ziemną, ropuchę zieloną i kumaka nizinnego oraz żabę śmieszkę. Bardzo bogaty jest także świat owadów, samych chrząszczy
jest ponad 2000 gatunków. W 1982 roku do parku sprowadzone zostały koniki polskie będące potomkami tarpanów, dawnych dzikich koni leśnych. Można je zobaczyć przy stawach
Echo i zagrodzie hodowlanej we Floriance.
Zadaniem parku jest ochrona przyrody ale również jego
udostępnianie dla nauki, edukacji i turystyki. Nie może się to
odbywać kosztem natury dlatego odwiedzający park mogą go
zwiedzać jedynie w wybranych miejscach. Latem i zimą można wędrować wyznaczonymi szlakami, przemierzać je także
rowerem, na nartach i konno.

Park udostępnia zwiedzającym m.in.:

- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
- Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne
- terenowe bazy edukacyjne: Izba Leśna we Floriance,
gajówki Komanówka, Krzywe i Wojda.
- 5 szlaków turystycznych
- 9 ścieżek poznawczych
- 4 trasy rowerowe

ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
tel./fax 84 68 72 286
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl
Ośrodek jest usytuowany w zabytkowej części Zwierzyńca
w sąsiedztwie jednego z najstarszych w Polsce browarów z 1806
roku, obok dyrekcji RPN mieszczącej się również w zabytkowym
budynku Domu Plenipotenta. To najlepsze miejsce by wyruszyć
na parkowe szlaki i ścieżki. W ośrodku znajduje się punkt informacji turystycznej oraz biblioteka. Ośrodek oferuje m.in.: wystawę „W krainie jodły, buka i tarpana”, wystawy czasowe, ﬁlmy,
wykłady, prelekcje, zajęcia edukacyjne. Udostępniane są także
pomieszczeń na sympozja, konferencje, seminaria, zjazdy, szkolenia, itp. Największą atrakcją OEM jest wystawa „W krainie jodły, buka i tarpana”. Składa się ona z 11 dioram prezentujących
17 środowisk przyrodniczych. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzbogacony scenograﬁą, światłem i dźwiękiem zabiera nas na wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny jest czynny dla zwiedzających:
w okresie 1.IV – 31.X
w godzinach 9.00 – 17.00 (z wyjątkiem poniedziałków)
w okresie 1.XI – 31.III
w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyjątkiem poniedziałków)

Izba Leśna we Floriance
W drewnianej odrestaurowanej leśniczówce prezentowane są wnętrza, w których czas zatrzymał się w 1938r.
Znajduje się tam kancelaria leśniczego, sypialnia, kuchnia, sień i jadalnia. Na poddaszu budynku można zobaczyć ekspozycję składającą się z 6 bloków tematycznych,
przedstawiających ścisłe związki żyjących tu wówczas
ludzi z lasem. W stodole zgromadzono narzędzia rolne
i leśne, a oborę zaadoptowano na „zieloną salę” do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Izba Leśna czynna jest od 1 maja do 30 września
w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 17.00.
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Ośrodek Edukacyjno-Muzealny

W innych terminach po zgłoszeniu w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN.

Wejście i zwiedzanie OEM jest możliwe po dokonaniu rezerwacji godziny wejścia oraz po uprzednim wykupieniu w kasie
Ośrodka karty wstępu. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach liczących do 20 osób. Więcej informacji o zasadach udostępniania znajduje się na stronie www.roztoczanskipn.pl

Roztoczańskie Centrum Naukowo Edukacyjne
ul. Biały Słup 16
22-470 Zwierzyniec
tel. 84 68 73 056
e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl
Udostępnianie obszaru Roztoczańskiego Parku Narodowego na zasadach określonych w planie ochrony jest wsparte
również poprzez działalność Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego – będącego jednocześnie siedzibą terenową Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zakres działania RCNE obejmuje m.in.:
- Bazę edukacyjno – dydaktyczną,
- Centrum turystyki rowerowej Roztocza,
- Zespół potencjalnych odnawialnych źródeł energii,
- Promocje działań dotyczących usuwania wyrobów
zawierających azbest
- Punkt recepcyjny tworzonego Geoparku Kamienny
Las na Roztoczu,
- Bazę tworzonego Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery Roztocze i Puszcza Solska,
Wydarzenia w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2012 r.
10 sierpnia - „Dzień Otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym”.
Regionalna impreza edukacyjna dla wszystkich odwiedzających
RPN, społeczności lokalnej, kwaterodawców i przewodników turystycznych.
1-3 maja - „Ekomajówka z konikiem polskim”. Rajd rowerowy szlakami RPN-u i Roztocza. Na rajd organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkie osoby, które chcą zaznać prawdziwych roztoczańskich
klimatów pośród rowerowej braci i czują się na siłach pokonać wyzwania tras rajdu.
7-9 czerwca - Rajd geoturystyczny „Szlakiem Roztocza Środkowego”.
20-22 lipca - Rajd rowerowy „Tak dla transplantologii”.
3 września - Ogólnopolski Rajd |Gwiaździsty „Wzgórze Polak – pogranicze regionów”. Rajd jest zorganizowany w 176 rocznicę zwycięskiej bitwy oddziału Marcina Lelewela Borelowskiego pod Panasówką w czasie powstania styczniowego 1830 r.
Więcej informacji o planowanych w 2012 roku wydarzeniach znajdziecie
na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl
Fotograﬁe: Paweł Marczakowski (PM); Aneta Ukalska (AU);
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Zwierzyniec

www.zwierzyniec.info.pl

esencja Roztocza

Przez wiele wieków Zwierzyniec i okolice funkcjonowały
jako „Letnisko Królewskie”. Był to teren rekreacji weekendowej
dla rodu Zamoyskich, którzy założyli w tym miejscu „zwierzyniec”. Powstała obok osada przejęła nazwę i stała się centrum
gospodarczym Ordynacji Zamojskiej. Panowanie Zamoyskich
w Zwierzyńcu pozostawiło po sobie wiele zabytków, z których
bogatą i ciekawą historią turyści mogą zapoznać się podczas
spacerów. Dziś to malownicze miasteczko jest turystyczną stolicą regionu. To tutaj w zabytkowym Pałacu Pelnipotenta znajduje się siedziba Roztoczańskiego Parku Narodowego a naprzeciwko niego ośrodek Edukacyjno-Muzealny parku.
Do Zwierzyńca prowadzi wiele dróg, jedną z nich jest kolejowa trasa przecinająca Roztocze Środkowe od Zamościa do Bełżca. Dzięki połączeniu z Zieloną Górą i szynobusom z Lublina i Jarosławia w okresie wakacyjnym Zwierzyniec jest dostępny z każdego zakątka naszego kraju. Łatwy dojazd i klimat leśnego miasta sprawia, że co roku przyjeżdżają tu miłośnicy dobrego kina
by uczestniczyć w Letniej Akademii Filmowej. Jedyna w swoim
rodzaju impreza w Polsce rozsławia Zwierzyniec i Roztocze również wśród zagranicznych gości, aktorów i reżyserów.
W centralnym punkcie Zwierzyńca znajduje się ulubiony
przez fotografujących kościół św. Jana Nepomucena zwany
potocznie „kościółkiem na wodzie”. Drugim charakterystycznym budynkiem jest słynny zwierzyniecki browar, obecnie
nieczynny. Piwo niegdyś znane w całym kraju ma szansę niedługo powrócić i znów zdobyć serca piwoszy. W prawie 3,5
tysięcznym mieście jest aż 65 różnych pomników, tablic oraz
ﬁgur religijnych i historycznych. W przeliczeniu, 1 taki obiekt
przypada na ok. 50 mieszkańców, co jest bez wątpienia rekordem ogólnopolskim.
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Położenie wśród leśnych kompleksów Roztoczańskiego
Parku Narodowego, tworzą wyjątkowo korzystne warunki do
rozwoju turystyki aktywnej. Pobyt w Zwierzyńcu i okolicach jest
szczególnie wskazany dla osób, które potrzebują wytchnienia,
odpoczynku i regeneracji sił. Do wędrówek zaprasza 9 ścieżek
poznawczych oraz piesze szlaki turystyczne. Trasa rowerowa do
Florianki to łatwa droga, dogodna dla wypraw rodzinnych, przebiegająca przez tereny parku narodowego i najlepsze miejsce
do obserwacji koników polskich. Na terenie gminy działa wielu
organizatorów spływów kajakowych, którzy oferują wycieczki
po rzekach: Wieprz, Tanew, Por oraz Łada. Do najbardziej popularnych należy trasa po Wieprzu z Obroczy do Szczebrzeszyna.
Dla spragnionych słońca i kąpieli polecamy plażę nad stawami
Echo, z najczystszym kąpieliskiem na całym Roztoczu. Ścieżka
poznawcza tam prowadząca z ośrodka edukacyjnego parku
przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Baza noclegowa Zwierzyńca i okolic jest zróżnicowana. Turyści mogą wybierać spośród: ośrodków wypoczynkowych,
pensjonatów, zajazdów, pól biwakowych, campingów, kwater
prywatnych, a także kwater agroturystycznych. W wielu miejscach, oprócz noclegów, można też skorzystać ze sporządzanych przez właścicieli gorących posiłków. Zapraszamy.
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Nadleśnictwo Tomaszów
ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 24 50, 84 664 24 58/59
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.lublin.lasy.gov.pl/tomaszow

Czas w las !
Nadleśnictwo Józefów w większości obejmuje swoim zasięgiem kompleks leśny Puszczy Solskiej, który objety został granicami Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Znajdują się tu 3 rezerwaty i 14 pomników przyrody. Przez
lasy nadleśnictwa przebiega wiele szlaków turystycznych
pieszych i rowerowych.
Rezerwat Nad Tanwią
Rezerwat utworzony został w celu zachowania w stanie naturalnym malowniczego krajobrazu dolin rzek Tanwi i Jelenia.
Największą osobliwością rezerwatu są 24 progi - szumy, niewielkie choć widowiskowe wodospady. Przez rezerwat przeprowadzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną Nad Tanwią.
Do rezerwatu dojdziemy żółtymi oznaczeniami Szlaku Południowego lub niebieskimi Szlaku Szumów.
Rezerwat Czartowe Pole
Rezerwat utworzony został dla ochrony przełomu przez
strefę krawędziową Roztocza doliny Sopotu, z licznymi kaskadami oraz z ruinami papierni z połowy XVIII wieku. Nazwa rezerwatu powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci
tam hasali”. Dojechać można do niego drogami z Suśca i Józefowa. Do rezerwatu można również dotrzeć pieszo idąc
czerwonym Szlakiem Krawędziowym. W celu umożliwienia
turystom poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych w jego części urządzono ścieżkę przyrodniczodydaktyczną. Ma ona długość 1,4 km.
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Blisko połowę powierzchni Nadleśnictwa Tomaszów stanowią lasy ochronne, chroniące głównie gleby i wody. Niewielka część jego obszaru wchodzi w skład 2 parków krajobrazowych: Krasnobrodzkiego i Południoworoztoczańskiego.
Na terenie Nadleśnictwa utworzono 9 rezerwatów przyrody
o łącznej powierzchni 302,5 ha. Rezerwat przyrody „Piekiełko” jest rezerwatem geologicznym, „Łabunie” i „Machnowska Góra” zaliczane są do rezerwatów roślinności stepowej,
rezerwaty „Las Lipowy”, „Skrzypny Ostrów”, „Przecinka”, „Zarośle”, „Księżostany” i „Jalinka” to rezerwaty leśne, chroniące głównie stare drzewostany z udziałem lipy, modrzewia,
buka, jodły i dębu. Indywidualne formy ochrony obejmują
jeden użytek ekologiczny - „Stawy w Tarnawatce” oraz wiele
pomników przyrody.
Ścieżka rowerowa Hrebenne-Siedliska

Rezerwat Nowiny

Wyjątkowo malownicza ścieżka ma kształt pętli o długości
12 km. Na 17 przystankach zwiedzający mogą poznać wybrane informacje dotyczące hodowli lasu, gospodarki łowieckiej,
ornitologii oraz historii okolicznych terenów.

To rezerwat torfowiskowy. Utworzony w celu zachowania
bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek oraz ochrony występujących tam chronionych roślin torfowiskowych.

Rezerwat Piekiełko
Kwatera myśliwska Hamernia

Jest to jedyny w woj. lubelskim rezerwat geologiczny. Położony jest niepodal Tomaszowa Lubelskiego. Rezerwat obejmuje skupisko około 70 bloków sklanych, głazów o tajemniczym
pochodzeniu. Do dziś niewyjaśnione zostało czemu służyło to
miejsce. Wśród mieszkańców krąży wiele legend związanych
z Piekiełkiem.

Nadleśnictwo Józefów dysponuje Kwaterą Myśliwską w Leśniczówce Hamernia. Znajduje się ona nad brzegiem rzeki
Sopot, która nieopodal, w rezerwacie „Czartowe Pole” tworzy
malowniczy przełom. Nazwę swą wzięła od miejscowości, na
skraju której się znajduje. Leśniczówka oferuje 5 miejsc noclegowych (2 pokoje dwuosobowe, 1 pokój jednoosobowy).

Kwatera myśliwska Pańków
Kwatera myśliwska Hamernia
Hamernia 103, 23-460 Józefów
tel. 84 687 80 05
e-mail: nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/hamernia-1145

Nadleśnictwo Józefów

ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, tel. 84 687
80 05, 84 687 82 79
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.lasy.com.pl/web/jozefow

Szlakiem Skamieniałych Drzew
W Siedliskach Tomaszowskich koło Hrebennego wytyczona
została ścieżka edukacyjna o dłuogości 2 km. Dzięki niej można poznać historię i przyrodę tej okolicy. Na ścieżce znajduje
się m. in.: muzeum w Siedliskach i rezerwat Jalinka. Największą
atrakcją są fragmenty skrzemieniałych drzewa sprzed ponad
20 mln lat.

Budynek usytuowany jest na skraju wioski w kompleksie leśnym ,,Uroczysko Pańków”. Tu znajdziemy źródła rzeki Wieprz
i 2 parki krajobrazowe. Kwatera dysponuje 3 pokojami z 6 miejscami noclegowymi.

Kwatera myśliwska Pańków
Pańków 84, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 24 58
nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/pankow-1147
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www.susiec.pl
Susiec to jedno z najpopularniejszych letnisk na Roztoczu. To tutaj
znajdują się słynne szumy - małe wodospady, które zdobyły serca
czytelników Rzeczpospolitej i zostały przez nich wybrane jednym z
„7 Cudów Polskiej Natury”.

Susiec

gmina pełna cudów

Pośród sosnowych borów Puszczy Solskiej płyną bystro
czyste roztoczańskie rzeki - Tanew ze swoimi dopływami: Sopotem, Jeleniem i Potokiem Łosinieckim. Dzięki różnicy pomiędzy płytami tektonicznymi dwóch sąsiednich krain na rzekach
powstały progi skalne - wodospady zwane przez miejscowych
szumami. Największa ich liczba znajduje się na Tanwi w pobliżu
wsi Rebizanty, gdzie na niespełna półkilometrowym odcinku
znajdują się aż 24 wodospady. Stały się one częścią wyjątkowego rezerwatu przyrodniczego zwanego rezerwatem „Nad
Tanwią”. Można go zobaczyć podążając 18-kilometrowym
Szlakiem Szumów, który wyznaczono wzdłuż szumiących potoków. Największy wodospad o wysokości 1,6 m znajduje się
w korycie rzeki Jeleń, do którego prowadzi z Suśca żółty szlak.
Leżący 9 km od stolicy gminy rezerwat „Czartowe Pole” kusi
swoim tajemniczym klimatem wraz z ruinami papierni z XVIII
wieku na wysepce. Urok tego miejsca przyciąga często zakochanych i nowożeńców, którzy wyznają sobie tam miłość i fotografują się w ślubnych sesjach. Kolejnym miejscem wartym
odkrycia jest rezerwat „Nowiny” z szeregiem niewielkich oczek
wodnych na podłożu torfowiskowym oraz nowinieckie kamieniołomy - doskonały punkt widokowy na Puszczę Solską.
Wśród najciekawszych zabytków gminy znajdują się m. in.:
kościół paraﬁalny z XIX wieku w Suścu, zespół dawnej cerkwi
unickiej z końca XVIII wieku (obecnie kościół rzymsko-katolicki)
w Łosińcu, dawna cerkiew unicka z 1835 roku (obecnie kościół
rzymsko-katolicki) w Majdanie Sopockim oraz drewniane młyny z XIX i XX wieku w Ciotuszy Nowej, Rybnicy i Suścu.
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Gmina ma dobrze rozbudowaną sieć ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych. Uroki okolicy podziwiać można również
podczas coraz popularniejszych spływów kajakowych na rzece
Tanew. Zimą zachęcamy natomiast do niezwykłej przygody na
trasach staropolskich kuligów. Na organizowanych imprezach
w „Przystanku Zaścianek” poczujemy klimat dawnych kresowych chutorów. Pragnących zasmakować większych wrażeń
zachęcamy do spróbowania swoich sił w Parku Linowym „Roztoczolandia”. Miłośnikom kąpieli proponujemy dwa baseny odkryte w Suścu oraz położony 9 km od Suśca zalew w Majdanie
Sopockim. Znajduje się tam zalew na rzece Sopot. Położony
wśród sosnowych lasów, przyciąga ładnymi piaszczystymi plażami z kąpieliskiem i molo. Zalew przyciąga także wędkarzy,
a lasy w okolicach Nowin myśliwych z całej Polski i Europy.
Dwie największe miejscowości gminy: Susiec i Majdan Sopocki mają dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Zrzeszone
w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym (www.
susiec.com.pl) ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne dysponują ok. 1300 miejscami noclegowymi. Wiele
z nich oferuje swoim gościom potrawy regionalnej kuchni, opartej na produktach z własnych lub okolicznych gospodarstw.
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http://it.krasnobrod.pl

Krasnobród
uzdrowisko dla aktywnych

Krasnobród jest jednym z dwóch roztoczańskich uzdrowisk.
Ze względu na specyﬁczny mikroklimat leczone tu są choroby
dróg oddechowych. To co jednak przyciąga najbardziej do Krasnobrodu to zalew na rzece Wieprz. Piaszczyste plaże otoczone
sosnowymi lasami zachęcają do wylegiwania się w nagrzanym
słońcem piasku.
Krasnobrodzkie powietrze sprzyja także aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury. 6 ścieżek pieszych i 3 trasy rowerowe prowadzą przez najciekawsze okolice a Wieprz zachęca do
kajakowej wyprawy z Hutek do Zwierzyńca. W Krasnobrodzie
polecamy zobaczyć barokowy kościół wraz z klasztorem ufundowany przez Marysieńkę Sobieską, Krasnobrodzkie Muzeum
Paraﬁalne, przyklasztorną Kalwarię Krasnobrodzką i kaplicę„Na
wodzie” z cudownym źródełkiem. Nie można pominąć malowniczego rezerwatu i kaplicy św. Rocha oraz zagubionej pośród
leśnych wzgórz Galerii Szur.
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Adamów
ekologiczna gmina z artystyczną duszą

Najbardziej autentyczne miejsce na Roztoczu. Unikalne
krajobrazy, na które składają się mozaiki pól, przepastne
lasy, a także pozostałości starych sadów i dawnej zabudowy wiejskiej stanowiącej przykład ludowego ciesielstwa.
Znajduje się tutaj kilka drewnianych obiektów sakralnych
(dawna cerkiew, kościoły i kapliczki). Ze wzgórz wynoszących się powyżej 300 m npm. roztaczają się wspaniałe
widoki bez linii wysokiego napięcia i śladów działalności
ludzkiej. Lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego i Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego obﬁtują w liczne
gatunki zwierząt. Przez teren gminy malowniczo wije się
rzeka Wieprz będąca rajem dla wędkarzy, określana przez
nich jako Kraina Pstrąga i Lipienia, w której zadomowiły się
bobry. Turyści mogą skorzystać ze specjalnych łowisk, jak
też nabyć pstrąga roztoczańskiego z prowadzonej hodowli. Tutaj proqwadzona też jest hodowla strusi afrykańskich.
W wielu wioskach działają zespoły śpiewacze i mieszka
wielu artystów (rzeźbiarz, kowal, koronczarki i malarze ludowi). Od lat organizowane są tu imprezy folklorystyczne
„Noc świętojańska” i tradycyjne dożynki. Wytrawni turyści
mogą odnaleźć wśród lasów Łąkę Leśmiana, na której ustawiono rzeźby powstałe na podstawie lektury jego wierszy.
Zimą działa w Jacni bardzo dobrze przygotowany stok narciarski. W ubiegłym roku oddano do użytku zbiornik wodny na rzece Jacynka o pow. ponad 8 ha (pow. lustra wody
wynosi 6 ha).
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Roztocze -najbardziej słoneczny region Polski, nazywany jest często „Toskanią Północy”. Tak jak Włosi mają swoją oliwę z oliwek
taka tutejsi mieszkańcy olej świąteczny roztoczański. Olej ten wytwarzany jest z rzepaku i ma niespotykany smak, złocistą, bądź
lekko brązową barwę oraz swoisty intensywny roślinny zapach.

Kajaki
ach jak przyjemnie
kołysać się wśród fal ...

Świetnym pomysłem na roztoczańską przygodę są spływy
kajakowe. Dzięki nim można poznać unikalną przyrodę i aktywnie spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Najpopularniejsze spływy organizowane są na rzekach Tanew i Wieprz.
Kajakarzy można również spotkać na rzekach Łada i Por. Nieopodal Roztocza wyruszyć na spływ można także w Tyszowcach na rzece Huczwie. Organizacją spływów zajmują się wyspecjalizowane ﬁrmy oferujące kilkugodzinne, całodniowe lub
nawet kilkudniowe wyprawy po wybranych odcinkach rzek.
Na niektórych z odcinków potrzebne są tzw. przenoski, związane z różnymi utrudnieniami na trasie.

Smaki
Roztocza

Dzięki czystej, wolnej od zanieczyszczeń przemysłowych
przyrodzie Roztocze słynie z najlepszego jakościowo miodu.
Zdobywa on serca każdego kto go spróbuje. Najpopularniejszymi odmianami roztoczańskich miodów są: rzepakowy, gryczany, wielokwiatowy, fasolowy, lipowy i spadziowy.
Kuchnia Roztocza to kuchnia chłopska oparta na potrawach
z mąki oraz kaszy gryczanej. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych potraw z regionu i jego okolic jest piróg biłgorajski. Mniej
znaną ale na pewno popularniejszą przekąską wśród mieszkańców Roztocza są pieczone pierożki z różnym nadzieniem.
W środku najczęściej są z farszem gryczano-twarogowym ale
nie mniej lubiane są z kapustą z grzybami czy z soczewicą.
Wśród wielu ich rodzajów na uwagę zasługują te z dodatkiem
zioła miłości -lubczyku z Lubyczy Królewskiej.
Znakomitą jakością charakteryzują się także roztoczańskie
wędliny -polecamy wyroby masarni z Kunek, Narola, Hedwiżyna
i Tomaszowa Lubelskiego. Region słynie także z pieczywa, godne polecenia są tradycyjne chleby na naturalnym zakwasie i cebularze. W Horyńcu-Zdroju produkowana jest woda mineralna
„Horynianka”, w Narolu „Galicya” a w Zwierzyńcu „Roztoczanka”.
Obﬁtość owoców leśnych i tych z sadu sprawiła, że na
Roztoczu możemy spróbować wielu oryginalnych napitków.
Aromatyczna sosnówka to nalewka na młodych pędach sosny. Wielokrotnie nagradzana w konkursach zawiera w sobie
esencję sosnowego boru, słodycz miodu i ożywcze pobudzenie wprost z natury. W Guciowie częstują mocarną Wilgocią
Wąwozu a w Narolu znakomitymi nalewkami owocowymi:
dereniówkami, trześniówkami, wiśniówkami i wieloma innymi.
Kto zechce spróbować tych baśniowych elementów powinien
przybyć na jeden z wielu regionalnych jarmarków lub zapytać
się gospodarza u którego nocuje. Słońce i roztoczańskie wzgórza sprzyjają także powstawaniu winnic. Wino z Roztocza staje
się kolejną kulinarną atrakcją regionu.
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Informacje praktyczne
Instytucje
Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 86, fax 16 631 71 04
e-mail: urzad@narol.pl, www.narol.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Narolu
ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
tel. 662 118 799, fax 16 631 701 04
e-mail: gok@narol.pl, www.gok.narol.pl

Malowniczo położona roztoczańska gmina Narol niemal w
połowie znajduje się w obrębie Południoworoztoczańskiego
Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Solskiej. Gmina przyciąga gości ciszą, spokojem i nieskażoną przyrodą. Szlaki oraz
ścieżki zachęcają do wędrówek a trasy rowerowe do dalszych wypraw. Narol oferuje również bogatą ofertą imprez
kulturalnych i muzycznych.

Narol

Narol nazywany jest Kameralną Muzyczną Stolicą Roztocza. Co
roku odbywają się tutaj znane wydarzenia takie jak Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski, Narolska Majówka, Festiwal Narol Arte
czy całoroczny cykl koncertów Narolskie Spotkania. W odrestaurowanej byłej cerkwi greckokatolickiej oddano do użytku Centrum Koncertowo-Wystawiennicze, które jest wyjątkową sceną
dla wielu koncertów i spektakli. W Narolu koncertowali światowej
sławy muzycy Konstanty Andrzej Kulka, prof. Piotr Paleczny czy
prof. Marek Drewnowski z kwartetem Prima Vista. Występowali
tu także m.in.: Stanisław Sojka, VOO VOO, Kapela ze Wsi Warszawa,
Mazowsze, Chór Katedry Lwowskiej, Anna Maria Jopek, Trebunie
Tutki i zespół Raz Dwa Trzy. W 2009 roku Narol wprowadził do
obiegu własną walutę -dukat lokalny 7 Florianów. Podczas jego
inauguracji proklamowano Republikę Narolskę z prezydentem
oraz Paszportem Narolskim. Wydarzenie to zostało wybrane najlepszym produktem turystycznym Podkarpacia.
Na dawnym pograniczu Galicji i Kongresówki spotkać można
przykłady architektury ludowej, jak i dwory ziemiaństwa, drewniane cerkwie, pozostałości zabytków kultury żydowskiej oraz
bunkry linii Mołotowa z czasów II wojny światowej. Najbardziej
rozpoznawalnym zabytkiem Narola jest barokowy pałac hrabiów Łosiów z XVIII wieku. Pięknie położony pośród pałacowego
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parku w przyszłości dzięki staraniom Fundacji Pro Academia Narolense stanie się Międzynarodowym Centrum Szkoleniowo-Artystycznym, kontynuującym tradycje Akademii Narolskiej Feliksa
Antoniego hr. Łosia. Warto również zobacyzć murowany kościół
pw. NNMP w Narolu z 1790 roku, kościół w Lipsku z 1895 roku
oraz drewnianą cerkiew z dzwonnicą w Woli Wielkiej z 1755
roku. W Rudzie Różanieckiej znajduje się murowany pałac z XIX
wieku z dworskimi oﬁcynami oraz lokomobila. W Lipsku mieści
się Izba Pamięci z bogatą ekspozycją eksponatów pochodzących z tych terenów.
W okolicach Narola znajdują się trzy rezerwaty przyrody.
Pierwszy z nich to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy wsi Huta Złomy. Tutaj zaczyna swój bieg Tanew
- jedna z największych i najczystszych rzek Roztocza. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”.
W pobliżu znajduje się też Wielki Dział (390 m n.p.m.) – drugi
z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej wraz z linią
bunkrów z okresu II wojny światowej. Kolejnym rezerwatem jest
„Bukowy Las” – położony między Narolem a Rudą Różaniecką,
na terenie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”,
położony w okolicy Kadłubisk. Znajdują się tam piękne okazy
jodeł, a w jego pobliżu położone są liczne malownicze jeziorka
polodowcowe. Na terenie gminy wytyczonych zostało 6 tras
rowerowych o łącznej długości 120 km. Trasy poprowadzono
drogami o niewielkim ruchu samochodowym, przebiegającymi
przez urokliwe okolice. Oferta noclegowa Narola i okolic to hotel,
dwa schroniska turystyczne, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne.

Gospodarstwa agroturystyczne
Gospodarstwo Agroturystyczne - Pod Lasem
Łukawica 92a (Bieniaszówka)
tel. 16 631 73 56, kom. 695 369 954
e-mail: mariaplazio@wp.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne - U Kossaków
Dębiny 42, tel. 16 631 70 38, kom. 604 754 678
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Głaz, Wola Wielka 62, tel. 16 631 74 22

Izba Pamięci w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19

Gospodarstwo Agroturystyczne
Bolesław Rebizant, Wola Wielka 148, tel. 16 631 73 56

Narolskie Centrum Informacji (NCI)
ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 606 758 727
www.nci.narol.pl, nci@narol.pl, kinek@onet.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Zbigniew Rebizant, Wola Wielka 147, tel. 16 631 72 16

Noclegi w gminie Narol
Hotel „Pałacowa”, ul. Parkowa 2, tel. 16 631 92 23
www.palacowa.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur, Pizuny, Łukawica 14
tel. 16 631 70 72, 608 209 364
www.mamczur.com.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM (całoroczne)
Huta Różaniecka 60, tel. 16 631 96 14
www.schronisko-huta.cba.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne – Źródełko
Bożena Czuryło
Podlesina 19a, tel. 607 101 263

Szkolne Schronisko Młodzieżowe (sezonowe VII-VIII)
Ruda Różaniecka 180, tel. 16 631 96 19

Gospodarstwo Agroturystyczne
Anna Małecka
Huta Różaniecka 25, tel. 609 305 993

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Tanew”
Paweł Mamczur
Pizuny (k. Łukawicy), Łukawica 96, tel. 660 421 930
www.pizuny.pl

Dom Letniskowy - Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
Ruda Różaniecka 8, tel. 16 631 12 49, kom. 604 885 550

Narol jest miejscem, które warto zaznaczyć na swojej mapie
podróży. Zachęcamy do wirtualnego spaceru, po niektórych
miejscach gminy aby się o tym przekonać:
www.wirtualnyspacer.narol.pl
www.narol.pl
www.gok.narol.pl
www.nci.narol.pl
www.narol.free.ngo.pl
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Gmina Cieszanów położona jest w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Jej północne obszary usytuowane są na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej. Tworzy ją miasto Cieszanów położone
w dolinie rzeki Brusienki oraz 12 wsi i osiedli

Czas na Cieszanów
W gminie Cieszanów piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe w postaci cennych zabytków doskonale harmonizuje
z nowoczesnością. Wśród licznych zabytków architektury sakralnej prawdziwą perłą jest jedna z najstarszych w Europie
drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 r. Godne uwagi są również inne cerkwie, zarówno drewniane (w Chotylubiu, Kowalówce i Dachnowie), jak i murowane (w Cieszanowie, Nowym
Siole, Niemstowie, Nowym i Starym Lublińcu). W Cieszanowie
znajduje się wzniesiony w 1800 r. kościół paraﬁalny pw. św. Wojciecha oraz pomnik ku czci króla Jana III Sobieskiego z 1883 r.
Miłośników fortyﬁkacji zainteresują dawne sowieckie betonowe schrony bojowe „Linii Mołotowa” z 1940 r., umiejscowione
w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa, Chotylubia i Rudki.
W pobliżu Cieszanowa położony jest jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody „Jedlina”, chroniący starodrzew
jodłowy. Na amatorów wędkowania czekają stawy rybne
w Chotylubiu, Nowym Lublińcu, Nowym Siole i zalew w Starym Lublińcu. Dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów cieszy się kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie. Miłośnikom aktywnego wypoczynku polecamy nowoczesne obiekty
sportowe w Cieszanowie: boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej
i siatkówki, korty tenisowe i skatepark, a także kompleks boisk sportowych „Orlik” i pełnowymiarowy stadion sportowy ze
sztuczną nawierzchnią w Dachnowie.

Gmina Cieszanów słynie również z ciekawych imprez kulturalnych. W Chutorze Gorajec, obok zabytkowej cerkwi, co roku
w lipcu odbywa się Festiwal Kultury Pogranicza „Folkowisko.” Największą imprezą jest Cieszanów Rock Festiwal. Okrzyknięty przez
dziennikarzy „Podkarpackim Woodstockiem” na trwałe wpisał się
w kalendarz dużych imprez muzycznych w kraju. Dzięki różnorodności stylistycznej zaproszonych wykonawców każdy znajdzie coś dla siebie. Występują na nim znane zespoły polskie i zagraniczne, jak też młode i debiutujące. Trzecia edycja odbędzie
się w dniach 24-26 sierpnia 2012 r., a wśród gwiazd zagra m.in.:
T.Love. Cieszanów Rock Festiwal to nie tylko koncerty muzyczne,
ale także wiele atrakcji w ramach Strefy Aktywności.
Leśne wędrówki, odkrywanie tajemnic przeszłości i dobra zabawa na licznych imprezach kulturalnych to wszystko czeka na
gości. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia gminy Cieszanów!

www.cieszanow.eu
www.cieszanowrockfestiwal.pl
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Gmina Bełżec znajduje się na pograniczu Roztocza Środkowego i Południowego. Gmina leży w odległości 130 km
od Lublina, 8 km od Tomaszowa Lubelskiego będącego
stolicą powiatu, oraz 16 km od przejścia granicznego
z Ukrainą w Hrebennem.

Bywaj w Bełżcu
Najbardziej znanym zabytkiem Bełżca jest drewniana cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego
z 1756 r. wraz z cmentarzem przycerkiewnym. Wart obejrzenia
jest również zespół kościoła paraﬁalnego pw. NMP Królowej
Polski, obejmujący murowany kościół z lat 1911 – 1912 wraz
z plebanią i dzwonnicą z 1924 roku.
Zwiedzając gminę Bełżec nie można pominąć Muzeum
Miejsce Pamięci w Bełżcu, które powstało na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Sugestywny pomnik wraz
z ekspozycją muzealną na temat historii obozu dostępny jest
dla zwiedzających od 2004.
Skarbami okolic Bełżca są malownicze krajobrazy i bogactwo przyrody. Zapraszamy do Żyłki, gdzie znajduje się przepiękny zalew Młynki. Osobliwością jest również około dwuwiekowy jałowiec pospolity – pomnik przyrody, który w 2008 r. został jednym z laureatów plebiscytu „7 atrakcji Zamojszczyzny”.
Efektem współpracy partnerskiej gminy Bełżec i miasta
Bełz na Ukrainie jest utworzenie Turystycznego Szlaku Trans-

granicznego Bełżec – Bełz. Szlak ma długość 333 km i przebiega przez 33 wartych poznania miejscowości po obu stronach
granicy. W Bełżcu i Bełzie powstały bramy do szlaku, miejsca,
gdzie znajdują się tablice z jego szczegółowym opisem i mapą.
Punkty na szlaku zostały oznakowane. Opracowany został także przewodnik zawierający pełny opis szlaku i atrakcji wartych
obejrzenia, które występują na trasie jego przebiegu.
Zatem czas na odkrycie Gminy Bełżec. Zapraszamy.
www.belzec.pl
www.belzec-belz.pl

Lubycza Królewska
pachnąca lubczykiem
Gmina Lubycza Królewska to pierwsza gmina Unii Europejskiej dla odwiedzających ją zza wschodniej granicy.
Tutaj znajduje się jedno z największych przejść granicznych z Ukrainą w Hrebennem. Lubycza Królewska jest
również zagłębiem uprawy lubczyku -magicznego zioła
miłości, które miejscowe gospodynie chętnie wykorzystują
w smacznej lokalnej kuchni.

Przez gminę prowadzi wiele szlaków i ścieżek turystycznych.
Dla rowerzystów utworzony został szlak rowerowy ”Nad Sołokiją” oznakowany niebieskimi znakami o długości 21 km. Szlak prowadzi z Lubyczy Królewskiej do Zatyla. Wspaniałymi miejscami
do odkrycia są rezerwaty przyrody: „Machnowska Góra” i „Korhynie” z rzadką roślinnością oraz „Jałowce Lubyckie” i „Jalinka”.
Okryte lasami wzgórza roztaczają nad okolicą niezwykłą aurę
tajemniczości. Jednym z nich jest najwyższe wzniesienie w województwie lubelskim Krągły Goraj – 388,7 m n.p.m. Wokół niego
znajdują się pozostałości burzliwej historii tych terenów -bunkry

tzw. „Linii Mołotowa”. Jest to system bunkrów zbudowanych
w czasie II wojny światowej przez armię radziecką na granicy
ziem polskich zajętych przez ZSRR i Rzeszę Niemiecką.
Pozostałością po wielokulturowej historii tych terenów są
unikalne zabytki sztuki sakralnej. Najcenniejszym zabytkiem jest
drewniana cerkiew z XVII wieku pw. św. Mikołaja w Hrebennem.
Wyraźnymi śladami dziejów lubyckiej ziemi są liczne krzyże z kamienia brusieńskiego rozsiane na terenie całej gminy.
Przygraniczny charakter gminy powoduje, że świetnie rozwijają się kontakty z ukraińskimi sąsiadami. Od kilku lat organizowany jest Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy.
Jego uczestnicy z rowerowych siodełek podziwiają piękno roztoczańskiej przyrody po obu stronach granicy.
Kamienny Las na Roztoczu
Atrakcją unikalną w skali światowej, która znajduje się na
terenie gminy jest stanowisko geologiczne z fragmentami
skamieniałych drzew w Siedliskach. We wsi znajduje się muzeum, gdzie można je zobaczyć. Są tu okazy skamieniałych
drzew liczących 20 milionów lat. W celu objęcia ochroną tego
bogactwa geologicznego czynione są starania o utworzenie
GEOPARKU – „Kamienny las na Roztoczu”.
www.lubycza.pl
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Roztocze

w siodle

www.tomaszow-lubelski.pl
Stadnina „Rogowe Kopce” w Rabinówce k. Tomaszowa Lub.
Tel. 84 641 01 89,726 659 633, www.rogowekopce.pl

Tomaszów Lubelski jest stolicą Roztocza Środkowego (zwanego
również Roztoczem Tomaszowskim). Miasto malowniczo położone jest na pograniczu Roztocza i Grzędy Solskiej nad rzeką Sołokiją. Przez Tomaszów przebiega droga krajowa nr 17, dawny szlak
Inter Mare łączący Bałtyk z Morzem Czarnym. To najkrótsza droga
z Warszawy do Lwowa i na Kresy. Szlaki turystyczne prowadzące
przez miasto umożliwiają poznawanie przyrody i kultury Roztocza, a także miejsc wydarzeń historycznych.

Stadnina „Pod Lasem”
Dąbrowa Tomaszowska 93 k. Tomaszowa Lub.
Tel.609 478 022, www.stadninapodlasem.pl
e-mail: info@stadninaodlasem.pl
Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny BRETANIA
Nowa Wieś 72, Krasnobród
tel. 84 660 79 32, 601 690 757
www.osrodekbretania.pl, e-mail: malgorzata_dobrut@o2.pl

Tomaszów Lubelski

Stadnina „Polanka” w Polance Horynieckiej
k/Horyńca-Zdroju
Polanka Horyniecka 28, tel. 16 628 07 97, 503 698 822
www.polankakonie.pl
„Makoń” Andrzej Marynicz Narol Wieś 92, tel. 697 756 648
www.bryczkaisanie.pl
Urozmaicona rzeźba terenu i gęsta sieć leśnych ścieżek
sprawiają, że Roztocze jest atrakcyjne dla amatorów turystyki
konnej. Nowoczesne i gościnne stadniny oraz niektóre gospodarstwa agroturystyczne są znakomitymi miejscami dla
wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z hippiką.
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Tyle słońca w całym mieście...

Miasto Tomaszów założone zostało przez kanclerza Jana
Zamoyskiego ok. 1590 r. Początkowo zwane Jelitowem, uzyskało prawo miejskie w 1621. Twórcą planu miasta jest Bernardo Morando - ten sam, który wcześniej zaprojektował Zamość.
Centralne miejsce zajmuje kwadratowy rynek (140x140 m),
z którego na cztery strony świata odchodzą ulice prowadzące
w kierunku Zamościa, Lwowa, Szczebrzeszyna i Sokala. Burzliwe dzieje miasta spowodowały, że do dziś pozostało w nim
niewiele zabytków architektury drewnianej i murowanej.
Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie, zwany inaczej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej,
to jeden z najcenniejszych zabytków sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. W świątyni znajduje się cudowny
obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Ufundowany został w 1627
r. przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Był przebudowywany w 1727 r. oraz odnawiany po zniszczeniach I i II wojny
światowej. Modrzewiowy kościół ma dwie wieże w fasadzie
zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami.
Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie barokowe, m.in.
wczesnobarokowy ołtarz główny z I połowy XVII wieku. Nieopodal kościoła znajduje się murowana cerkiew prawosławna

pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z 1890 r. Ciekawym przykładem
rosyjskiej architektury drewnianej jest budynek tzw. czajni
z 1902 r., która początkowo służył jako herbaciarnia. W okresie
międzywojennym był domem teatralnym, po wojnie mieścił
się tutaj dom ludowy. Obecnie budynek pełni rolę handlową.
Dziś Tomaszów tętni życiem kulturalnym, sportowym i akademickim. Organizowane tu imprezy kulturalne i sportowe są
atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też odwiedzających Tomaszów turystów. Najważniejsze z nich to Wiosna Teatralna na
Kresach, Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Wrotkach, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Tomasovia Cup”,
Dni Tomaszowa z Radiem Lublin, Tomaszowskie Spotkania Big-Bandowe, Dni Muzyki Sakralnej. W sierpniu miasto zaprasza na
Tomaszowski Jarmark Ordynacki a we wrześniu na Rekonstrukcję Bitew Września 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim.
Przez miasto przebiegają ważne szlaki turystyczne: walk
partyzanckich (czarny) - z Tomaszowa do Bodaczowa, wolnościowy (czerwony) - z Tomaszowa do Hrebennego i historyczny (zielony) - z Tomaszowa do Turkowic. W pobliżu Tomaszowa znajduje się szereg szlaków i ścieżek dających doskonałe
warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
W pobliskiej wsi Justynówka znajduje się wzniesienie Biała
Góra (349 m n.p.m.), na którym mieści się wyciąg narciarski.
Dużą atrakcję stanowi Siwa Dolina, niezwykle urokliwe miejsce
w zachodniej części miasta. Jest to zalesiony kompleks wykorzystywany w celach sportowych i rekreacyjnych, latem przez
rowerzystów a zimą przez narciarzy biegowych. Kompleks
sportowo-rekreacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji posiada bazę
noclegową, korty tenisowe, tor do jazdy na łyżworolkach i nartorolkach. Czynny wypoczynek oferują także pobliskie stadniny koni w Dąbrowie Tomaszowskiej i Rabinówce. Dzięki nim
miłośnicy turystyki konnej mogą zwiedzać Roztocze z grzbietów wierzchowców. Zimą organizowane są kuligi konne
z ogniskiem w lesie. W mieście i w jego pobliżu usytuowane są
obiekty noclegowe o wysokim standardzie (Hotel Antoni, Zajazd Arkadia, Hotel i Restauracja Staropolska).
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Szczebrzeszyn
z chrząszcza słynie

To malownicze miasteczko znane jest wszystkim z wiersza Jana
Brzechwy ze słowami „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”. Poetycki duch unosi się po uliczkach i inspiruje miejscowych artystów, którzy oferują swoje obrazy
i rysunki w małych galeryjkach wokół rynku. Tym samym Sczebrzeszyn powoli zyskuje miano „Kazimierza nad Wieprzem.”

Tyszowce
Tyszowce były przez wiele lat stolicą polskiego szewstwa.
W przeszłości szyto tu skórzane buty „tyszowiaki” które sięgały
powyżej kolan. Takie buty były uniwersalne, gdyż każdy pasował
na obie nogi. Nie trzeba było więc zastanawiać się, który jest prawy, a który lewy. Do tego były wyjątkowo solidne i długo służyły
właścicielowi. W 1410 r. Władysław Jagiełło zamówił „tyszowiaki”
dla swoich żołnierzy, którzy walczyli z Krzyżakami pod Grunwaldem. Dla upamietnienia szewskiego rzemiosła w 2009 został dukat lokalny 7 gryﬁnów z wizerunkiem słynnych butów.
Dziś miasto Tyszowce to ciche kresowe miasteczko z bogatą historią sięgającą Grodów Czerwieńskich a gmina ma charakter rolniczy. Południowa jej część położona jest na Grzędzie
Sokalskiej, zaś cześć północna znajduje się w Kotlinie Hrubieszowskiej. Na wysokiej klasy glebach prowadzone są ekologiczne uprawy. Gmina słynie z fasoli i grochu – w czerwcu organizowane jest tu Święto Kwitnącej Fasoli.
Najcenniejszym zabytkowym obiektem gminy jest grodzisko w Czermnie, gdzie niegdyś wznosił się gród Czerwień, stolica Grodów Czerwieńskich. Trwają prace archeologiczne, które
co chwilę zaskakują naukowców nowymi odkryciami. Podczas
prac archeolodzy odkryli bezcenne ozdoby i inne przedmioty
świadczące o potędze grodu.
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Gmina Tyszowce, może się również pochwalić największymi świecami świata mającymi aż 5 metrów długości. Podczas
najazdu Szwedów na Tyszowce w XVII wieku, najeźdźcy nie
mogąc sobie poradzić z dobyciem miasteczka, podarowali mieszkańcom Tyszowiec 12 ogromnych świec które były
wypchane prochem. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed zasadzką Szwedów i nie zapalili tych świec, dzięki czemu miasto uniknęło potężnych zniszczeń. Na cześć tego zdarzenia
świece są wylewane przez mieszkańców Tyszowiec i przetrzymywane są w kościele pw. św. Leonarda z XIX wieku. Tu
także zawiązała się słynna Konfederacja Tyszowiecka przeciwko królowi szwedzkiemu.

Gmina Szczebrzeszyn znajduje się na styku Roztocza Zachodniego (Szczebrzeszyńskiego) i Środkowego. W jej centrum położone jest miasto Szczebrzeszyn. Podobno pierwsi mieszkańcy
dzisiejszego Szczebrzeszyna osiedlili się na wzgórzu zamkowym
około 5 tysięcy lat temu. Położenie grodu na skrzyżowaniu Szlaku
Bursztynowego oraz trasy między Kijowem a Krakowem stwarzało szansę dynamicznego rozwoju. Historia tych okolic pozostawiła
wiele śladów z których mieszkańcy są dumni. Znajdują się tutaj
świątynie trzech narodów niegdyś zgodnie zamieszkujących miasto: Cerkiew Zaśnięcia NMP (XVI w.), kościół św. Mikołaja (XVII w.),
kościół i zespół klasztorny św. Katarzyny (XVII w.) i synagoga (XVII
w.). W centrum miasta znajduje się rozległy rynek którym od niedawna zawładnął jeden z wielu szczebrzeszyńskich chrząszczy. Ile
ich jest? To zadanie dla wytrwałych odkrywców.

W okolicach Szczebrzeszyna znajdziemy wiele pięknych
i malowniczych miejsc, które zachęcają do wędrówek pieszych i rowerowych. Skorzystać możemy w tym celu ze szlaków i ścieżek. Ścieżka przyrodniczo-historyczna Szczebrzeszyn
Kawęczynek pokazuje najciekawsze fragmenty Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Szereg punktów widokowych
znajdujących się na trasie, pozwala na podziwianie niezapomnianych panoram doliny Wieprza oraz Roztocza.
Najbardziej cennym obszarem pod względem botanicznym jest „Las Cetnar” koło Kawęczynka. Jest to jeden z większych kompleksów leśnych, porośniętych buczyną karpacką
na Roztoczu. Do odkrycia jest także wiele innych tajemniczych
miejsc. Jednym z nich jest Szczebrzeszyńskie Piekiełko z największą siecią wąwozów lessowych w Polsce. Wszyscy wiemy,
że łatwo do Piekiełka wejść, ale wyjść trudno...

Płynące przez gminę Tyszowce rzeki Huczwa i Sienocha są
wyjątkowymi ostojami przyrody. Ogromne kompleksy podmokłych łąk są siedliskiem wielu gatunków ptaków, które co
raz częściej obserwują miłośnicy ornitologii z całej Europy.
Powstały tu obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000:
„Skarpa dobużańska”, „Ostoja Pastwiska nad Huczwą”, „Zlewnia
Górnej Huczwy” i „Dolina Sieniochy”. Sama rzeka Huczwa staje
się popularnym szlakiem kajakowym.
www.tyszowce.pl
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Zamość
miasto idealne

Zamość to brama Roztocza, większość gości wypoczywających w roztoczańskich letniskach prędzej czy później tu
traﬁ. Renesansowe civitas optimo (miasto idealne) w 1992 r
umieszczone zostało na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto może pochwalić się najpiękniejszym rynkiem w Polsce. Otoczony jest on rzędami wspaniałych bogato
zdobionych kamieniczek z podcieniami. Rynek Wielki (o wymiarach 100 x 100 m) zaprasza do spacerów i do odpoczynku w jednej z rynkowych restauracji lub galerii. Nad rynkiem
góruje wieża ratuszowa wysoka na 52 m, z wachlarzowatymi,
barokowymi schodami od frontu Ratusza, który jest wizytówką
Zamościa i jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Polsce. Sceneria rynku jest tłem dla wielu wydarzeń kulturalnych,
koncertów i pokazów artystycznych takich jak Zamojskie Lato
Teatralne czy Jarmark Hetmański. W obrębie Starego Miasta
znajduje się wiele budowali zabytkowych, budowli świeckich,
jak też świątyń różnych wyznań. Nadszańce z XIX wieku, jedyny
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www.zoit.zamosc.pl
w całości zachowany bastion nr VII, reprezentacyjne bramy do
miasta, Rotunda Zamojska i fosa przypominają o roli twierdzy
jaką miasto odgrywało na przestrzeni wieków. Większe budynki świeckie warte obejrzenia to Pałac Zamoyskich, z końca XVI
wieku oraz Akademia Zamojska. Wśród najcenniejszych zabytków sakralnych znajduje się renesansowa katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (z końca XVI
wieku), barokowe kościoły z XVII wieku: św. Katarzyny oraz kościół Zwiastowania NMP oraz dawna renesansowo-barokowa
cerkiew (dziś kościół pw. św. Mikołaja). O obecności i historii
Żydów w Zamościu najwyraźniej świadczą synagogi, najciekawsza z nich to renesansowa synagoga z początku XVII w.
Nieopodal Starego Miasta znajduje się jedyny we wschodniej
Polsce ogród zoologiczny.
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AKTYWNY WYPOCZYNEK
na Roztoczu

Poniżej przedstawiamy propozycje atrakcji na każdy dzień tygodnia
PONIEDZIAŁEK
Do ordynackiej leśniczówki
wycieczka rowerowa

SOBOTA
Ni ma ja Lwów
Zwiedzaj z nami Zamość

WTOREK

NIEDZIELA
Roztocze Południowe
Zwiedzaj z nami Zamość

ŚRODA
Lwów wielokulturowy

CZWARTEK
Ni ma jak Lwów

PIĄTEK
Żółkiew i Lwów
Zielony kulig
Zwiedzaj z nami Zamość

Za miedzę
wycieczki z paszportem

Kwiecień 2012

Przyjedź na Roztocze, zwiedzaj z nami Zamość i jedź, jedź do Lwowa!
Tutaj nie można się nudzić!
Na podstawie naszego kalendarza można samodzielnie ułożyć plan aktywnie spędzonego urlopu.

Wycieczka piesza na Bukową Górę
Ni ma jak Lwów

z Roztocza

PONADTO kiedy chcesz:
- spływ kajakowy ok. 40 zł/kajak
- organizację gry w paintball,
- Nordic Walking: wypożyczalnia kijków,
instruktor – ok. 10 zł. Tel. 607 558 303
- przejażdżki samochodami terenowymi po Roztoczu.
U nas można zamówić:
zakwaterowanie w komfortowych kwaterach agroturystycznych
już od 69 zł/os. za nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją,

Przedstawiciele:
Zwierzyniec - tel. 507 189 967
Krasnobród - tel. 607 558 303
Susiec - OSW Sosnowe Zacisze, ul. Turystyczna 27,
tel. 84 665 40 20, mobil: 725 400 300

Telefon dyżurny B.T. QUAND - 782 300 400

termin
07.IV
14.IV
21.IV
28.IV
28-29.IV
29.IV

Nazwa imprezy
Lwów z Operą
Lwów z Operą
Lwów z Operą
Lwów z Operą
Lwów - Perła Galicji
Ni ma jak Lwów

termin
01.V
02.V
03.V
04.V
05.V
05-06.V
06.V
12.V
12-13.V
19.V
20.V
26.V
26-27.V

Nazwa imprezy
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Ni ma jak Lwów
Lwów z Operą
Lwów - Perła Galicji
Lwów z Operą
Do Rezerwaru Biosfery UNESCO
Lwów z Operą
Lwów - Perła Galicji

ilość dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień

Maj 2012
ilość dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni

Czerwiec 2012
termin
02.VI
02-03.VI
07.VI
08.VI
08.VI
09.VI
09.VI
10.VI
10.VI
11.VI
12.VI
12.VI
13.VI
14.VI
14.VI
15.VI
16.VI
16.VI
17.VI
18.VI
19.VI
21.VI
21.VI
22.VI
23.VI
23.VI
23-24.VI
24.VI
24.VI
26.VI
27.VI
28.VI
30.VI
30.VI-01.VII

Nazwa imprezy
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Lwów - Perła Galicji
Miasteczko Bełz
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji

ilość dni
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni

Lipiec 2012
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termin
01.VII
03.VII
04.VII
05.VII
06.VII
07.VII
07-08.VII
07-08.VII

Nazwa imprezy
EURO 2012 Piłkarskie emocje we Lwowie
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Szemrany Lwów - śladami komisarza Popielskiego

ilość dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
2 dni

10.VII
11.VII
12.VII
13.VII
14.VII
14-15.VII
15.VII
17.VII
18.VII
19.VII
20.VII
21.VII
21-22.VII
21-22.VII
22.VII
24.VII
25.VII
26.VII
27.VII
28.VII
28-29.VII
29.VII
31.VII

Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Wołyńskie obrazki
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Luminarze Lwowa
Do Rezerwaru Biosfery UNESCO
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Miasteczko Bełz
Ni ma jak Lwów

1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień

Sierpień 2012
termin
01.VIII
02.VIII
03.VIII
04.VIII
04-05.VIII
07.VIII
08.VIII
09.VIII
10.VIII
11.VIII
11-12.VIII
12.VIII
14.VIII
14-15.VII
15.VIII
16.VIII
17.VIII
18.VIII
18-19.VIII
19.VIII
21.VIII
22.VIII
23.VIII
24.VIII
25.VIII
25-26.VIII
26.VIII
28.VIII
29.VIII
30.VIII
31.VIII

Nazwa imprezy
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Miasto Wschodu i Zachodu
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Miasto Wschodu i Zachodu
Wołyńskie obrazki
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Miasto Wschodu i Zachodu
Do Rezerwaru Biosfery UNESCO
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Miasto Wschodu i Zachodu
Miasteczko Bełz
Ni ma jak Lwów
Lwów wielokulturowy
Ni ma jak Lwów
Żółkiew i Lwów

ilość dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień

Wrzesień 2012
termin
01.IX
01-02.IX
04.IX
08.IX
08-09.IX
09.IX
13.IX
15.IX
15-16.IX
15-16.IX
16.IX
18.IX
22.IX
23.IX
27.IX
29.IX
29-30.IX

Nazwa imprezy
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji
Wołyńskie obrazki
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Miasto Wschodu i Zachodu
Szemrany Lwów - śladami komisarza Popielskiego
Miasteczko Bełz
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Do Rezerwaru Biosfery UNESCO
Ni ma jak Lwów
Ni ma jak Lwów
Lwów - Perła Galicji

Informacje i zapisy:

ilość dni
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni
2 dni
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
1 dzień
2 dni

B.T. QUAND - tel. 84 665 89 90, 782 300 400
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2012
Kwiecień
1 IV
1 IV
1 IV
21 IV
21-22 IV
28 IV
29 - 30 IV

Finał Konkursu na Palmę Wielkanocną z tradycyjną procesją. Bełżec.
Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim w Zamościu.
Kiermasz Wielkanocny w Horyńcu-Zdroju.
38 Rajd “Spotkanie Wiosny” PTTK o. Zamość. Majdan Mały.
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
Jarmark Susiecki. Park przy stacji kolejowej w Suścu.
Międzynarodowy Rajd Roztoczański. Lubycza Królewska – Ukraina.

Czerwiec
1-3 VI
Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego
„Smaki Zamościa i Roztocza”. Widowisko historyczne
„Szturm twierdzy Zamość”. Zespół Staromiejski w Zamościu.
2 VI
36 Rajd “Czerwony Kapturek” PTTK o. Zamość. Józefów.
2-3 VI
IV Strzeleckie Zawody Sportowo – Obronne.
Siwa Dolina k. Tomaszowa Lubelskiego.
3 VI
Zoom Natury - Dni Janowa Lubelskiego z Radiem Lublin.
7-9 VI
Rowerowy rajd geoturystyczny Szlakiem Roztocza Środkowego.
RPN, Zwierzyniec.
9-10 VI
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
12 VI
Zamojski Dzień Papieski. Rynek Wielki w Zamościu.
16-17 VI 55 Rajd nocny im. Władysławy Podobińskiej PTTK o. Zamość.
Festiwal Granie na Polanie. Huta Lubycka.
17 VI - 8 VII Zamojskie Lato Teatralne. Zespół Staromiejski w Zamościu,
Zamojski Dom Kultury oraz zamojskie osiedla.
23-24 VI Noc Śwętojańska. Jacnia.
23-24 VI Jednemu Panu Śpiewamy VII Dni Muzyki Sakralnej.
Tomaszów Lubelski.
23-24 VI Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu.
24 VI
Konkurs Piosenki Turystycznej. Józefów.
30 VI
Sobótki Wędkarskie. Krynice.
30 VI-1 VII Horynieckie Lato 2012. Horyniec-Zdrój.
30 VI-1 VII Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
czerwiec Piknik historyczny w Ulowie k. Tomaszowa Lubelskiego.
Lipiec
1 VII
1 VII
2-22 VII

Maj
1-3 V
1-3 V
2-3 V
3V
5V
10-12 V
11-13 V
11-13 V
13 V
18-19 V
19-20 V
20 V
25 V
25-26 V
25-26 V
maj
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Narolska Majówka. Narol.
Ekomajówka z konikiem polskim. Rajd rowerowy szlakami RPN-u.
Zwierzyniec.
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
Festyn z ok. Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Stadion miejski w Tomaszowie Lubelskim.
IV Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca”.
Janów Lubelski.
Dni Kultury Studenckiej „KULturalia 2012”. Tomaszów Lubelski.
Zamojskie Muzykalia – spotkania z muzyką dawną.
Zespół Staromiejski w Zamościu.
Zamojska Noc Muzeów.
Jarmark Janowski. Rynek Nowego Miasta w Janowie Lubelskim.
Adres: Ulice Poetyckie – „TO – NACJA MŁODYCH”.
Zespół Staromiejski w Zamościu.
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
IX Tomaszowskie Spotkania Big – Bandowe.
Park miejski w Tomaszowie Lubelskim.
I Tomaszowskie Spotkania z ﬁlmami Marcina Krawczyka połączone
ze spotkaniem z reżyserem. Tomaszowski Dom Kultury.
30 Festiwal “Jazz na Kresach”. Zamość.
III Konfrontacje Amatorskich Zespołów Tanecznych. Horyniec-Zdrój.
Wiosna Teatralna na Kresach

5-8 VII
6-8 VII
7-8 VII
13-15 VII
13-15 VII
13-14 VII
14-15 VII
15-22 VII

VIII Tomaszowskie Spotkania z Operetką. Tomaszów Lubelski.
Otwarcie letniska. Majdan Sopocki.
„Barwy Roztocza Tomaszowskiego” VI Międzynarodowy
Plener Malarski. Tomaszów Lubelski i okolice.
XIII Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski. Narol.
V Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy 2012.
www.nocnyrajdweteranow.pl
Otwarcie zalewu. Puchar Roztocza Nordic Walking. Krasnobród.
Folkowisko 2012. Chutor Gorajec k. Cieszanowa.
Wszystko Gra w Zamościu. Zespół Staromiejski w Zamościu.
Jazz na Kresach – NEW COOPERATION. Rynek Wielki w Zamościu.
Dni Lubyczy Królewskiej. Święto Lubczyku.
Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART. Janów Lubelski.

24-26 VIII
25-31 VIII
31 VIII-1 IX
sierpień
sierpień
sierpień

15 VII
16-22 VII
20-22 VII

21-22 VII
29 VII
29 VII
lipiec
lipiec

Festiwal Roztocze Country. Zwierzyniec.
XI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych
EUROFOLK. Rynek Wielki w Zamościu.
Rajd rowerowy „Tak dla transplantacji” współorganizowany
z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Zwierzyniec/Józefów.
Dni Józefowa.
XI Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu. Susiec.
VI Ogólnopolski Maraton Pływacki nad Zalewem Janowskim.
Janów Lubelski.
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe.
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie.

Sierpień
4-5 VIII
Jarmark św. Wawrzyńca. Stadion w Bełżcu.
4-5 VIII
Dni Krasnobrodu. Festyn “Zdrowie i Uroda”.
XIV Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu.
Przegląd Orkiestr Dętych.
3-12 VIII Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec.
10 VIII
Dzień Otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym.
OEM w Zwierzyńcu.
10-12 VIII Kreskon - VII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki.
Tomaszów Lubelski.
10-16 VIII Letni Festiwal Filmowy. Zamość.
11-12 VIII Tomaszowski Jarmark Ordynacki. Rynek Miejski w Tomaszowie Lub.
11 VIII
Rajd Rowerowy w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
www.jkr.org.pl
11-12 VIII XX Festiwal Kultury Ekologicznej. Józefów.
11-12 VIII Festiwal Kaszy “Gryczaki”. Rynek Nowego Miasta w Janowie Lub.
18 VIII
Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Zwierzyniec.
19 VIII
Święto Pieroga. Horyniec-Zdrój.
19-25 VIII VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej “Per Artem ad Astra”.
Sanktuarium Maryjne i Kościół Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie.
24 VIII
VII Przegląd twórczości nieetatowych orkiestr
wojskowych - Zamość 2012.

Cieszanów Rock Festiwal 2012.
Festiwal NAROLARTE im. Pana, Wójta i Plebana. Narol.
39 Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych. Zamość.
Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe.
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie.
II Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej

Wrzesień
3-4 IX
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców w Sportowych
Rajdach Konnych. Stajnia Rajdowa Kraina Kuhailana
Kolonia Horyszów
25.3 IX
Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty
„Wzgórze Polak – pogranicze regionów”.
7-9 IX
Zamojski Festiwal Kultury. Zespół Staromiejski w Zamościu.
8 IX
5 Ogólnopolskie Zawody „Puchar Lubelszczyzny – Puchar Polski PZN
2011” w Biegach na Nartorolkach. Tor w Tomaszowie Lubelskim.
13-16 IX „Ocalić od Zapomnienia” 72. rocznica
Bitew pod Tomaszowem Lubelskim.
Tomaszów Lubelski i Dąbrowa Tomaszowska.

14-16 IX
16 IX
22 IX
wrzesień

Zamojskie Spotkania z Fantastyką. Zamość.
Jesienny piknik – Dzień pieczonego ziemniaka. Horyniec-Zdrój.
38 Rajd Miłośników Roztocza PTTK o. Zamość. Hosznia Ordynacka.
IX Integracyjny Festiwal Dorobku Kulturalnego Polskich Środowisk
Przygranicznych. Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach
k. Tomaszowa Lubelskiego.
wrzesień Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
Październik
4-7 X
33 Festiwal Zamojskie Dni Muzyki. Zamość.
6 X 43
Rajd “Rydz na patelni” PTTK o. Zamość. Hamernia.
27 X 43 Rajd “Pieczony ziemniak” PTTK o. Zamość. Majdan Ruszowski.
październik Turystyczna wyprawa samochodowa. www.roztocze4x4.pl.
październik Rajd Rowerowy Złota Jesień z Radiem Lublin. Józefów.
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INFORMACJA TURYSTYCZNA

Horyniec Zdrój
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 84 682 10 60, e-mail: turinfhoryniec@interia.
pl
czynne: wt.- sob. 8.00 – 20.00, nd. 14.00 – 20.00

Zamość
Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Cieszanów
Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92, tel./fax. 84 627 08 13 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zamosc.pl
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 14 12
czynne:
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.iap.pl
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (01.01 – 30.04; 01.11 – 31.12 )
sob. 9.00 – 14.00 (01.01 – 30.04; 01.11 – 31.12 )
pn. – pt. 8.00 – 18.00 (01.05 – 30.06)
OBIEKTY MUZEALNE, IZBY REGIONALNE
sob. 10.00 – 18.00 nd. 10.00 – 16.00 (01.05 – 30.06)
pn. – pt. 8.00 – 19.00 (01.07 – 31.08)
Tomaszów Lubelski
sob. 10.00 – 18.00 nd. 10.00 – 17.00 (01.07 – 31.08)
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
pn. - pt. 8.00 – 17.00 (01 – 30.10)
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20, e–mail: muzeum3@o2.pl
sob. 10.00 – 17.00 (01 – 30.10 )
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Czynne codziennie 9.00 - 15.30
PTTK Oddział Zamość
oprócz poniedziałków i dni poświątecznych, sob. – nd. 10.00 - 15.00
ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43
Wstęp: dzieci, młodzież i grupy zorganizowane 3 zł, dorośli 4 zł,
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl, www.zamosc.pttk.pl
przewodnik po muzeum od całości grupy 10 zł.
czynne: pn.-pt. 8.00 – 16.00
Uwaga: Grupę należy zgłosić minimum 1 dzień wcześniej.
Tomaszów Lubelski
Punkt Informacji LOT Roztocze
ul. Kościelna 9, tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl, www.lot.roztocze.com,
czynne:
pn. – pt. 8.00 – 16.00 (01.01 – 30.06; 01.09 – 31.12)
pn. – pt. 8.00 – 17.30 (01.07 – 31.08)
sob. 9.00 – 14.00 (01.07 – 31.08)
Krasnobród
Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl, www.it.krasnobrod.pl
czynne:
pn. – pt. 9.00 – 17.00 (01.01 – 30.04; 01.10 – 31.12)
codziennie 9.00 – 17.00 (01.05 – 30.09)
Susiec
Informacja Turystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665 44 10, e-mail: it@susiec.pl
czynne:
pn. 7.30 – 16.00; wt.- pt. 7.30 – 18.00; sob. 10.00 – 18.00
nd. 10.00 – 18.00 (01.07. - 31.08)
Józefów
Informacja Turystyczna w pawilonie geoturystycznym
ul. Kościuszki 37 A, tel. 84 687 81 33
czynne: pn. 8.00 – 16.00; wt.- pt. 7.30 – 16.00
Zwierzyniec
Punkt Informacji w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym RPN
ul. Plażowa 2, tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl, www.roztoczanski.pn.pl
czynne:
8.30 – 14.30 (01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
z wyjątkiem poniedziałków)
8.30 – 16.00 (01.04 – 31.10 z wyjątkiem poniedziałków)
Informacja Turystyczna
przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2 , tel. 84 687 26 60, e-mail: zorki@poczta.o2.pl
czynne:
pn. – pt. 8.00 – 16.00 (01.01 – 30.04; 01.04 -31.12)
codziennie 8.00 – 16.00 (01.07 – 31.08)
Szczebrzeszyn
Informacja Turystyczna przy Miejskim Domu Kultury
ul. Sądowa 3, tel. 84 687 20 66, e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl
czynne:
pn. – sob. 10.00 – 17.00 (01.01 – 30.06; 01.09 – 31.12)
pn. 10.00 -15.00, wt. – nd.10.00 – 17.00 (01.07 – 31.08)
Bełżec
Urząd Gminy, pok. nr. 10
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 21
Lubycza Królewska
Urząd Gminy, pok. nr. 1, ul. Kolejowa 1; tel. 84 661 70 02;
e-mail: it@lubycza.pl
Biłgoraj
Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej
ul. Kościuszki 41/43, tel./fax. 84 688 00 00,
e-mail: poitbilgoraj@interia.pl ; www.poit.bilgorajski.pl
Czynne: pn. - pt. 7.30 – 15.30 (01.10 – 30.04)
pn.- pt. 8.00 – 16.30, sob. 8.00 – 14.00 (01.05 – 30.09)
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Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93,
e-mail: tomaszow39@gmail.com
Czynne po wczesniejszym umówieniu.
Cerkiew pw św Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu tel. 783 104 741
Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Oﬁar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, e-mail: muzeum@belzec.eu,
www.belzec.eu
Czynne:
teren pomnika: od 9.00 – 18.00 codziennie z sobotami i niedzielami
włącznie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, wystawa historyczna
od 9.00 – 17.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz
poniedziałków i dni ustawowo wolnych od pracy (01.04 – 31.10).
Teren pomnika i wystawy historyczna otwarte od 8.00 – 16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz poniedziałków
i dni ustawowo wolnych od pracy (02.11 – 31.03).
Wejście bezpłatne. Przewodnik w j. polskim grupa do 10 osób 30 zł
1,5 godz., grupa do 30 osób 60 zł 1,5 godz., w j. angielskim grupa do
10 osób 50 zł 1,5 godz., grupa do 30 osób 100 zł 1,5 godz.
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej
Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 506 750 127, www.siedliska.com.pl
Godziny otwarcia:
pn - pt 9.00 - 14.00, inne terminy po wcześniejszym zgłoszeniu.
Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie, Szkoła Podstawowa, tel. 609 478 061
Wstęp: wolny datek, wskazane wcześniejsze zgłoszenie.
Narol
Izba Pamięci Narodowej w Narolu Wsi
Izba znajduje się w zabytkowym drewnianym domu przy drodze
Narol - Paary - Susiec, ok. 2000 metrów
od bramy pałacu w Narolu.
Lipsko k. Narola
Izba Pamięci w Lipsku, ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19,
opiekun obiektu – Seweryn Żukowicz,
Czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-Garncarskie
przy Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 70 30.
Czynne w sezonie codziennie 8.00 – 19.00, w innych terminach
otwierane po wcześniejszy zgłoszeniu w kancelarii paraﬁalnej.
Wstęp: wolny datek. Na prośbę przewodnikiem jest dyżurujący ksiądz.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. św. Rocha tel. 664 966 533 lub 664 975 599
Czynne: od kwietnia do października. Wstęp: normalny 12 zł, ulgowy
8 zł, do 3 lat bezpłatnie.
Guciów
Zagroda Wiejska – Grodzisko – Ścieżka Archeologiczna - Muzeum
Przyrodniczo – Etnograﬁczne, Anna i Stanisław Jachymek
Guciów 19, tel. 84 660 89 00, e-mail: guciow@guciow.pl,
www.guciow.pl
Czynne: codziennie 9.00 – 18.00 (01.05 – 01.10), kwiecień i październik w weekendy 9.00 – 17.00
Wstęp: bilet normalny 8 zł, bilet ulgowy 4 zł.

Józefów
Izba pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety i powstańca
z 1863 roku
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa), tel. 84 687 80 79
Czynne: pn. - pt. 8.00 - 15.00, lipiec i sierpień zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp wolny.

Galeria Fotograﬁi„Ratusz”
Zamojskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego
Rynek Wielki 13, tel. 84 639 21 69, 609 221 317,
e-mail: ztf@ztf.pl, www.ztf.pl
Czynna w godzinach otwarcia informacji turystycznej.

Zwierzyniec
Muzeum Kamieniarstwa im. Adama Grochowicza
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Józefowie
ul. Plażowa 3, tel.84 687 22 86, tel./fax. 84 687 20 66
pl. Wyzwolenia 23, tel. 84 687 81 22. Czynne: pn. – pt. 12.00 - 20.00 e-mail:oemrpn@roztoczanskipn.pl, www.roztoczanskipn.pl
Czynne: codziennie oprócz poniedziałków 9.00 – 17.00 (Ostatnie
Hrubieszów
wejście 16.00) (01.04 – 31.10), 9.00 – 15.00
Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
Wstęp: bilet normalny wszystkie wystawy 10 zł, bilet ulgowy wszystul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83, e-mail: muzeum-hrubieszow@wp. kie wystawy 6 zł. Wstęp na Bukowa Górę i ścieżkę rowerową: Rybapl, www.muzeum-hrubieszow.com.pl
kówka – Florianka – Górecko Stare, karta normalna 4 zł, karta ulgowa
Czynne: wt. – pt. 9.00 - 16.00 (wejście do 15.30), sob. – nd: 10.00 2 zł, karta tygodniowa 15 zł.
- 15.00 (wejście do 14.30), w poniedziałki nieczynne. Wstęp: bilet normalny 6 zł/os., bilet ulgowy 3 zł./os., dzieci do lat 7 – wejście bezpłatne Izba leśna we Floriance
Czynne: sob. – nd. 10.00 – 17.00 (01.05 – 30.09)
Górecko Kościelne
Wstęp: karta normalna 2,50 zł, karta ulgowa 1,50 zł, karta grupowa
Muzeum Etnograﬁczne przy kościele św. Stanisława Biskupa
(grupa do 52 osób) 50 zł.
Czynne w weekendy od maja do października 9.00 – 13.00, oraz na
życzenie po umówieniu tel. 84 687 80 45. Wolny datek.
Szewnia
Ferma strusi afrykańskich
Zamość
Szewnia Górna 35, tel. 84 641 40 15, 504 028 412
Muzeum Zamojskie
e-mail: kontakt@strusieafrykanskie.pl, www.strusieafrykanskie.pl
ul. Ormiańska 30, tel. 84 638 64 94, tel./fax. 84 638 42 02
Możliwość zwiedzania fermy i zakupu jaj i piór.
e-mail:biuro@muzeum-zamojskie.pl, www.muzeum-zamojskie.one.pl Czynne: codziennie 10.00-18.00,.
Czynne: 9.00 – 16.00, 9.00 – 17.00 (01.05 – 31.10) codziennie
oprócz poniedziałków i dni poświątecznych.
Wysokie, gmina Zamość
Wstęp: bilet normalny 8zł, bilet ulgowy i wycieczkowy 4 zł, bilet ro- Regionalna Izba pamięci w Wysokiem
dzinny 15 zł. Zwiedzanie z przewodnikiem w cenie 30 zł.
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 616 63 50.
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
ul. Kolegiacka 2, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: katedzam@ceti.com.pl, www.katedra.zamosc.opoka.org.pl
Czynne: pn. – sob. 10.00 – 16.00, nd. i św. 10.00 – 13.00 (01.05 – 30.10),
od października do kwietnia tylko w niedzielę i święta 10.00 – 13.00.
Wstęp: bilet normalny i ulgowy 1,50 zł.
Muzeum Martyrologii Rotunda
ul. Męczenników Rotundy 1, tel 600 353 392
kustosz Jan Dziechciarz, www.muzeum-zamojskie.one.pl
Czynne: pn. – nd. 7.00 – 20.00 (01.05 – 02.11), pn. – pt. 7.00
– 15.00 (03.11 – 31.03). Wstęp wolny.
Panorama Starego Miasta - punkt widokowy na dzwonnicy
przy katedrze.
Czynne: codziennie 10.00 – 16.00 (01.05 – 31.10).
Trasa turystyczna w Bastionie VII
ul. Łukasińskiego 2, tel. 84 639 30 18, www.nadszaniec.zamosc.pl
Zwiedzanie z przewodnikiem miejskim po wcześniejszym uzgodnieniu grupy do 20 osób.
Czynne: pn. – sob. 9.00 – 20.00 (ostatnie wejście 19.00) nd. 9.00
– 18.00 (ostatnie wejście 17.00)(01.04 – 31.10), pn. – pt. 9.00
– 17.00,sob – nd. 10.00 – 16.00 (02.11 – 31.02)
Bilety do nabycia w kiosku przy wejściu do nadszańca ul. Łukasińskiego 4. Bilet normalny 7 zł, ulgowy 4,50 zł Opłata za przewodnika 20 zł.
Trasa turystyczna w podziemiach oﬁcynyRatuszZamojskiego
Zarządca Muzeum Zamojskie. Wstęp bezpłatny.
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12, tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
www.zoo.zamosc.pl
Czynne: 9.00 – 15.00 (XI – II), 9.00 – 16.00 (III i X), 9.00 – 18.00 (IV
i IX), 9.00 – 19.00 (V – VIII).
Wstęp: bilet normalny 12 zł, ulgowy 8 zł,
dzieci do lat 3 – wstęp wolny.
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
www.bwagaleriazamojska.art.pl
Czynne: pn. – sob. 10.00 – 17.00

Lubaczów
Muzeum Kresów w Lubaczowie,
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 632 18 02,
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu, www.muzeumkresow.eu
Czynne: wt. – śr. 9.00 – 15.00, czw. – pt. 9.00 – 17.00,
sob. – nd. 10.00 – 14.00.
Wstęp: bilet normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, przewodnik po muzeum 15 zł.
Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 687 40 60 – GOK.
Wolny datek
Biłgoraj
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Plac Wolności 16, tel. 84 686 27 33, e-mail: muzem.bilgoraj@op.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni poświątecznych.
Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni poświątecznych
(01.05 – 31.10). W lutym i kwietniu sob. i nd 10.00 – 15.00.
Obsza
Skansen Zagroda Roztocze,
Obsza 138, 23 – 413 Obsza, tel. 84 689 10 10.
e-mail: info@zagrodaroztocze.pl, www.zagrodaroztocze.pl
Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK – Muzeum i Skansen
Mokrelipie 85, tel. 84 681 80 70, 694 016 417.
e-mail: ulikroztocze@interia.pl, www.ulikroztocze.pl
Ruszów k. Łabuń
Olejarnia Świąteczna – ekomuzeum, tłoczenie i degustacja świeżego
oleju
Ruszów 9, tel. 604 292 275
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl, www.olejarniaswiateczna.pl
Szur k. Krasnobrodu
Galeria Szur, Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, www.galeriaszur.pl

Wydawca:
Biuro Turystyczne QUAND
ul. Zmojska 2, Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 89 90, 84 664 21 37, 782 300 400
tomaszow@quand.com.pl, www.quand.com.pl
Współpraca:
Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, ul. Kościelna 9, Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 85 05, biuro@lot.roztocze.com, www.roztoczewita.pl
Skład: TRIADA - Jan Ciesielski
Zdjęcia: archiwum BT Quand, LOT Roztocze oraz urzędów miast i gmin Adamów, Lubycza
Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski, Narol i Cieszanów.
Autorzy zdjęć: strona 4 i 5 – Paweł Marczakowski i Aneta Ukalska, strona 27 – Michał Szwerc,
strona 33 – Jerzy Cabaj, strona 37 – Jan Oleszczuk
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