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Zapraszamy również na profil 
Roztocza na Facebook 
www.facebook.com/Roztoczewita.

Punkt informacji turystycznej LOT Roztocze 

w Tomaszowie Lubelskim

ul. Kościelna 9,  ��-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 665 85 05

e-mail: biuro@lot.roztocze.com, 

            it@lot.roztocze.com 

LOT Roztocze 
Lokalna Organizacja 
Turystyczna Roztocze
LOT Roztocze jest stowarzyszeniem 
skupiającym samorządy, przedsiębior-
ców, organizacje pozarządowe i osoby 
fizyczne. Stowarzyszenie powstało 
w �007 roku w Tomaszowie Lubelskim 
z inicjatywy Zarządu Powiatu Toma-
szowskiego i samorządów lokalnych 
Bełżca, Cieszanowa, Narola, Krynic, 
Lubyczy Królewskiej, miasta i gminy 
Tomaszów Lubelski, Suśca, Tyszowiec 

i Tarnawatki. Głównym celem organizacji jest kreowanie wizerunku re-
gionu turystycznego Roztocza poprzez wspieranie działań na rzecz roz-
woju turystyki i promocję.

Marka Roztocze – Witalność z natury
Marka regionu Roztocza oparta jest na strategii marketingowej opraco-
wanej przez Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze we współpracy 
z Kancelarią Doradczą Synergia. Koncepcja funkcjonowanie marki zakła-
da szereg działań zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności re-
gionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i spełniającego obietnicę 
zdrowego, aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Marka Rozto-
cza służy również promocji lokalnych produktów spożywczych. Dzięki 
współpracy z Agencją Rozwoju Roztocza i przedsiębiorcami powstał 
Koszyk Roztoczański – nowa marka produktów regionalnych, która jest 
rozwinięciem idei głównej marki Roztocze – Witalnośc z natury.

Portal internetowy www.roztoczewita.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową, która jest wizytówką regionu 
i marki Roztocza. Od � lat codziennie aktualizowane są informacje przy-
datne każdemu turyście planującemu i przebywającemu w naszym re-
gionie. Znajdziecie na niej oferty noclegów, informacje o roztoczańskich 
atrakcjach oraz zapowiedzi wydarzeń. 

Roztoczański Park Narodowy powstał w �974 roku. Na terenie o po-
wierzchni 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 par-
ku występuje około �90 gatunków ptaków oraz wiele rzadkich gadów, 
płazów i owadów. W �98� roku do parku sprowadzone zostały koniki pol-
skie będące potomkami tarpanów, dawnych dzikich koni leśnych. Moż-
na je zobaczyć przy stawach Echo i zagrodzie hodowlanej we Floriance. 
W �0�4 roku RPN obchodzi jublileusz 40-lecia działalności. Z tej okazji 
zaplanowano wiele wydarzeń, konferencji, konkursów i wystaw. Więcej 
informacji działalności i o rocznicowych obchodach Roztoczańskiego 
Parku Narodowego znajduje się na stronie www.roztoczanskipn.pl 

Zadaniem parku jest ochrona przyrody ale również jego udostęp-
nianie dla nauki, edukacji i turystyki. Nie może się to odbywać kosztem 
natury dlatego odwiedzający park mogą go zwiedzać jedynie w wybra-
nych miejscach. Latem i zimą można wędrować wyznaczonymi szlaka-
mi, przemierzać je także rowerem, na nartach i konno.

Park udostępnia zwiedzającym m.in.: Ośrodek Edukacyjno-Mu-
zealny, Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, terenowe bazy 
edukacyjne, 5 szlaków turystycznych, 9 ścieżek poznawczych, 4 trasy 
rowerowe.

Roztoczański 
Park Narodowy 
ma już 40 lat!

Niektóre wystawy i wydarzenia

• „W krainie jodły, buka i tarpana” - wystawa stała, czynna od 0�.0�.�0�0r. 
Wystawa składa się z �� dioram prezentujących �7 środowisk. Ten nie-
powtarzalny, multimedialny spektakl zabiera nas w swoistą wyprawę 
w świat przyrody Parku i Roztocza. 

• �.04.�0�4 r. - ��.�0.�0�5 r. - „Arktyka - nie tylko kraina lodu i chłodu” 
- wystawa przyrodnicza przedstawiająca m.in. zwierzęta dalekiej pół-
nocy, historię odkryć i badań naukowych na Spitsbergenie.

• �0.05 - �9.06.�0�4 r. - „Konik polski i zwierzęta świata” - numizmatycz-
na, prezentująca monety z wizerunkami zwierząt. 

• 0� - 06.06.�0�4 r. - Międzynarodowa Konferencja: „Ocena stopnia 
przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo”.

• �4.��.�0�4 r. - Konferencja „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze”.

• 9 - �0.08.�0�4 r. - „Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym”

• 0�.0� - �0.09.�0�4 r. - VII Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,Rozto-
cze w obiektywie” dla gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.

• 0�.09 - �0.��.�0�4 r. - XI Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksan-
dry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roz-
tocza” dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych 
z gmin sąsiadujących z RPN. 

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego
ul. Plażowa �, ��-470 Zwierzyniec
tel. 84 68 7� �86
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
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Roztocze to doskonałe miejsce na rowerowe wyprawy. Dosyć łagodne 
trasy nadają się dla miłośników rowerów w każdym wieku. Głównym 

trasą rowerową regionu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, który 
prowadzi przez najciekawsze miejsca Roztocza w Polsce i na Ukrainie. 
Rowerową stolicą regionu jest Józefów, siedziba Józefowskiej Kawalerii 
Rowerowej. Stowarzyszenie to organizuje wiele rajdów i wypraw rowe-
rowych. W Lubyczy Królewskiej w czasie corocznej Wielkiej Roztoczań-
skiej Majówki organizowany jest Międzynarodowy Roztoczański Rajd 
Rowerowy. Uczestnicy w ciągu dwóch dni poznają Roztocze z siodełek 
rowerów po polskiej i ukraińskiej stronie.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Na trasie szlaku znajdują się najcenniejsze przyrodniczo obszary 
Roztocza objęte ochroną w Roztoczańskim Parku Narodowym, Jawo-
rowskim Parku Narodowym (Ukraina) oraz parkach krajobrazowych i re-
zerwatach. Długość całkowita szlaku wynosi �66 km. Podzielony jest na 
trzy odcinki: Kraśnik – Zwierzyniec, Zwierzyniec – Hrebenne, Hrebenne 
– Lwów. Szlak ten został uznany przez Polską Organizację Turystyczną 
najlepszym produktem turystycznym �004 roku oraz National Geo-
graphic za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce. Opis 
szlaku znajduje się na www.szlakirowerowe.lubelskie.pl.

Popularne szlaki rowerowe na Roztoczu i okolicach

Trasa rowerowa w Roztoczańskim Parku Narodowym ze Zwierzyńca do 
Florianki
Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej Józefów – Szopowe – góra Kamień 
– Husiny – Ciotusza Stara – Majdan Sopocki – Nowiny – Hamernia – 
Borowe Młyny – Fryszarka – Górecko Kościelne – Majdan Kasztelański 
– Józefów.
Trasa Śladami Ordynacji Zamojskiej Józefów - Górecko Kościelne - Flo-
rianka - Zwierzyniec - Sochy - Tereszpol - Górecko Stare - Brzeziny - Bo-
rowina - Józefów. 

•

•

•

Trasy rowerowe gminy Narol – 6 różnych tras
Trasy rowerowe w gminie Susiec
Szlak Nad Brusienką w okolicy Horyńca
Szlak Nad Sołokiją w okolicy Lubyczy Królewskiej
Szlak rowerowy Majdan Sopocki - Krasnobród
Szlak po schronach bojowych Linii Mołotowa Cieszanów - Wola Wielka
Szlak Sztolnie na wzgórzu Hołda w okolicy Krasnobrodu
Szlak Na Figarnię w okolicy Krasnobrodu
Szlak Pętla Jakubowicka w okolicy Krasnobrodu
Szlak Doliny Tanwi i Wirowej Obsza - Borowe Młyny – Obsza
Szlak po gminie Zamość Na skraju Roztocza Skokówka - Mokre
Łącznik Szlaku Ikon Wielkie Oczy - Lubaczów - Wola Wielka
Szlak Jastrzębia Zdebrz Trzęsiny - Głupia Wieś - Teodorówka- Hosznia 
Ordynacka – Turobin - Kondraty- Radzięcin - Stara Wieś- Kąty - Biłgoraj 
Szlak Czarna Perła Janów Lubelski – Kocudza – Frampol – Chłopków 
– Radecznica – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec - Frampol
Szlak rowerowy “Białej Łady” w okolicy Biłgoraja
Szlak rowerowy “Pogranicze regionów”: Biłgoraj - góra Polak – Biłgoraj
Szlak rowerowy dawnych rzemiosł ludowych Biłgoraj – Frampol
Szlaki rowerowe w okolicach zalewu Nielisz

Szczegółowe informacje o szlakach rowerowych można znaleźć na 
roztoczańskich stronach internetowych (jkr.org.pl; roztoczewita.pl) oraz 
w wielu przewodnikach i informatorach dostępnych w lokalnych punk-
tach informacji turystycznej. W sezonie funkcjonują wypożyczalnie ro-
werów. Cena za korzystanie z roweru przez jeden dzień to około �5-�0 zł. 
Wielu kwaterodawców swoim gościom rowery udostępnia bezpłatnie. 

Imprezy rowerowe

�-� V Józefowska majówka rowerowa – rajd. Józefów i okolice.
�7-�8 V Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy Lubycza 
Królewska – Rawa Ruska.
��-�� VI Rajd Rowerowy Szlakiem geoturystycznym Roztocza 
Środkowego.
�� VII III Grand Prix w Kolarstwie Szosowym Tomaszów - Susiec 
– Tomaszów Lubelski.
�4 VIII Święto Roweru w Tomaszowie Lubelskim.
�-4 X Rajd Rowerowy Złota Jesień z Radiem Lublin. Józefów.

•
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Rowerem 
po Roztoczu

NAJWIĘKSZY
KOMIS ROWEROWY

NA ROZTOCZUJERZY BUCZKOWSKI
Samsonówka k. Józefowa
tel. 601 444 067
e-mail: komisroztocze@wp.pl

• Rowery przechodzą u nas kompletną renowację
 Wykorzystujemy do tego wyłącznie oryginalne części zamienne
• Na każdy sprzedany rower udzielamy gwarancji
• Zapewniamy serwis rowerowy

WYPOŻYCZALNIA I NIE TYLKO
mamy dla Państwa przygotowane 
PROPOZYCJE CIEKAWYCH WYCIECZEK
• Licencjonowany przewodnik po RPN opowie Państwu
 o licznych atrakcjach czekających na szlaku

• Na życzenie dowozimy i odbieramy nasze rowery
• Serwis rowerowy i noclegi.
więcej na www.zwierzyniec-rowery.pl

WYPOŻYCZALNIA

ROWERÓW

Zwierzyniec
ul. 1 Maja 22

601 507 306

Rowerem na ukraińskie Roztocze

1. DZIEŃ
07:30 Lubycza Królewska - spotkanie organizacyjne z pilotem. 

Omówienie trasy wycieczki, odprawy granicznej i zasad bezpieczeń-
stwa. Przejazd w kierunku przejścia granicznego Hrebenne - Rawa Ru-
ska, przekroczenie granicy. Czas na wymianę waluty. Zwiedzanie Rawy 
Ruskiej - kościół Opieki św. Józefa, cmentarz z pomnikiem lotników 
polskich, kaplice i nagrobkami XIX/XX w. Przejazd do Potylicza - zwie-
dzanie starego cmentarza i drewnianej cerkwi Świętego Ducha z �50� r. 
– zabytek wpisany na listę UNESCO. Przejazd przez Dubrowkę, Zamok, 
Magierów do Janowa Lwowskiego (Iwanofrankowa). Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.(Długość dziennego odcinka - ok. 80 km).

2. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd przez Stradcz - Jaskinia Stradczańska, Gródek 

Jagielloński - kościół farny Podwyższenia Krzyża Świętego, park miejski, 
kopiec Władysława Jagiełły - Lubień Wielki - pałac - Obroszyn - pałac 
arcybiskupów lwowskich. Powrót do Janowa Lwowskiego. Obiadoko-
lacja. Nocleg. (Długość dziennego odcinka - ok. 90 km). Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

3. DZIEŃ – czas wolny od roweru
Śniadanie. Przejazd marszrutkami do Lwowa. Spotkanie z prze-

wodnikiem - przejazd na Łyczaków - zwiedzanie Cmentarza Łyczakow-
skiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich). Spacer po Sta-
rym Mieście, zwiedzanie kościoła dominikanów, obejrzenie kamieniczek 

w Rynku i budynku Ratusza, kaplicy Boimów, hotelu George i pomnika 
Adama Mickiewicza. Zwiedzanie katedry łacińskiej. Spacer Wałami Het-
mańskimi i zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska. 
Wejście do budynku Opery Lwowskiej - zwiedzanie. Czas wolny do dys-
pozycji uczestników, ok. � h, możliwość pobytu w Aquapark Plaża. Po-
wrót marszrutkami do Janowa Lwowskiego, obiadokolacja, nocleg.

4. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez Główny Wododział Eu-

ropejski - Krechów - klasztor bazylianów z cerkwią św. Mikołaja, Kamień 
św. Piotra (Kamień Tymosza) z Pieczarą Jojiła, cudowne źródełko - Żół-
kiew. (Długość dziennego odcinka - ok. 70 km). Zakwaterowanie w ho-
telu. Zwiedzanie miasta założonego przez hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego: kamieniczki w Rynku, zamek, kościół św. Wawrzyńca z kryptami 
rodziny założycieli, cerkiew bazylianów, cerkiew Św. Trójcy - zabytek na 
liście UNESCO, synagoga, zespół podominikański, pozostałości murów 
miejskich, Brama Krakowska i Zwierzyniecka. Obiadokolacja, nocleg.

5. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez Kunin, Dobroszyn, 

Lipnik, Rawę Ruską. Obiad. (Długość dziennego odcinka - ok. 90 km). 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju przez przejście graniczne Rawa Ru-
ska-Hrebenne. Powrót do Lubyczy Królewskiej, rozwiązanie imprezy.

Impreza z oferty BT QUAND

Pomysł na aktywny urlop 
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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 rze-
kach Łada i Por a w tym sezonie również na Sołokiji k. Lubyczy Kró-
lewskiej. Nieopodal Roztocza wyruszyć na spływ można w Tyszowcach 
na rzece Huczwie. Organizacją spływów zajmują się wyspecjalizowane 
firmy oferujące kilkugodzinne, całodniowe lub nawet kilkudniowe wypra-
wy po wybranych odcinkach rzek. Na niektórych z odcinków potrzebne 
są tzw. przenoski, związane z różnymi utrudnieniami na trasie. Najczęściej 
wybieranymi trasami spływów kajakowych są:

Tanew
• Narol – Rebizanty. Długość �5-�8 km. 

Czas spływu ok 6-7 godz. 
• Borowe Młyny – Osuchy. Długość �5-�8 km. 

Czas spływu ok 6 godz. Początkowo uciążliwa, później łatwa.
• Osuchy - Króle Stare. Długość ��-�5 km. 

Czas spływu 5-6 godzin. Łatwa trasa rodzinna. 
• Króle Stare – Harasiuki. Długość trasy �7 km. 

Czas spływu 6-7 godz. 
• Harasiuki – Ulanów (ujście rzeki do Sanu). Długość trasy �� km. 

Czas spływu ok 5 godz. 

Wieprz
• Kaczórki – Guciów. Długość �0 km. 

Czas spływu ok 5-7 godz. Trasa z licznymi przenoskami.
• Trasa z Obroczy do Szczebrzeszyna podzielona na etapy:
• Obrocz – Zalew Rudka w Zwierzyńcu. Długość trasy 7 km. 

Czas spływu � godziny. 
• Zalew Rudka – Zwierzyniec – Bagno. Długość trasy 4 km. 

Czas spływu ok �,5 godz. 
• Bagno – Turzyniec – Żurawnica. Długość trasy 5 km. 

Czas spływu ok �,5 godz. 
• Żurawnica – Brody. Długość trasy 5 km. 

Czas spływu ok � godz. 
• Brody – Szczebrzeszyn. Długość trasy 4 km. 

Czas spływu ok � godz. 
• Szczebrzeszyn - Klemensów - Nielisz długość ok. �� km. 

Czas spływu - ok. 5 godzin

Kajakowe Roztocze

Najciekawsze szlaki i ścieżki spacerowe:

 Szlak Centralny – Główny szlak pieszy Roztocza ma długość 
�94 km i prowadzi przez cały region od Szastarki koło Kraśnika na Ro-
ztoczu Zachodnim do Horyńca Zdroju na Roztoczu Wschodnim. Na 
trasie szlaku znajdują się m. in.: Zwierzyniec, wzgórze Wapielnia, Bełżec, 
Lubycza Królewska, Huta Lubycka i Wola Wielka. 

 Szlak Walk Partyzanckich – Szlak o długości �0� kilometrów 
łączy miejsca zwiazane z walkami polskiego ruchu oporu podczas II Wo-
jny Światowej. Wędrując nim z Tomaszowa dotrzemy przez Susiec do Os-
uch, gdzie znajduje się Muzeum Ruchu Oporu i cmentarz partyzantów 
poległych w czasie akcji Sturmwind II oraz Górecka Kościelnego, gdzie 
znajduje się Sanktuarium św. Stanisława. 

 Szlak im. Władysławy Podobińskiej – Szlak o długości 56 km 
przecina Roztocze Środkowe z północy na południe. Jego początek 
znajduje się przy stacji kolejowej w Zamościu. Dalej trasa szlaku wiedzie 
przez Krasnobród oraz najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego 
- Wapielnię do Suśca. Patronem szlaku jest Władysława Podobińska, 
popularyzatorka turystyki pieszej i działaczka PTTK.

 Szlak Historyczny – Szlak ma długość 66 km i prowadzi z Tomas-
zowa Lubelskiego do Turkowic koło Tyszowiec. Przebiega przez Roztocze 
Środkowe (Tomaszowskie) oraz Grzędę Sokalską i fragment Kotliny Hru-
bieszowskiej. Na trasie m.in.: rezerwat „Piekiełko”, Biała Góra Rachanie, ruiny 
pałacu w Wożuczynie oraz grodzisko w Czermnie, dawny gród Czerwień.

 Szlak Krawędziowy – Jeden z najpiekniej poprowadzonych 
szlaków regionu o długości 55 km. Biegnie strefą krawędziową Roz-
tocza Środkowego (Tomaszowskiego) i skrajem Puszczy Solskiej od 
Zwierzyńca przez Józefów do Suśca. Łączy Roztoczański Park Narodowy 
z rezerwatami krajobrazowymi „Szum” i „Czartowe Pole” chroniącymi 
przełomy rzeczne wraz z jedną z największych osobliwości Roztocza - 
szumami (niewielkimi wodospadami).

 Szlak Partyzancki – Szlak ma długość 5� km. Rozpoczyna się 
w Szperówce koło Szczebrzeszyna na Roztoczu Zachodnim i przez 
Roztoczański Park Narodowy biegnie do Krasnobrodu i dalej na wschód do 
Krynic.

 Szlak Szumów – Szlak w kształcie pętli o długości �7 km ma za 
zadanie przeprowadzić turystów przez najcenniejsze tereny rezerwatu 
„Nad Tanwią”. Zaczyna się i kończy w Suścu. Na jego trasie słynne szumy, 
wodospad na rzece Jeleń (�,6 m) i wzgórze „Kościółek” - miejsce po daw-
nym grodzisku wczesnośredniowiecznym.

 Szlak Wolnościowy – Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie 
Lubelskim i kończy w Hrebennem. Po drodze znajdują się dwa z trzech 
najwyższych wzniesień Roztocza w Polsce: Długi Goraj (�9�,5 m n.p.m.) 

Do większości roztoczańskich atrakcji dotrzeć można szlakami 
pieszymi, ścieżkami dydaktycznymi i trasami spacerowymi. 

Ich łączna długość to prawie 1000 km. Zaprowadzą one każdego 
odkrywcę w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca Roztocza. Uroz-
maicone szlaki doskonale nadają się również do wędrówek nordic 
walking a zimą do biegania na nartach. Szlaki i ścieżki biegną przez 
Roztoczański Park Narodowy oraz 4 parki krajobrazowe: 
Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński, Puszczy Solskiej i Południow
oroztoczański. Wędrując nimi możemy poznać także ponad 30 
roztoczańskich rezerwatów, które zapewniają ochronę nie tylko fau-
nie i florze ale również przyrodzie nieożywionej.

Wędrujemy

i Krągły Goraj (�88,7 m n.p.m.). Nieopodal szlaku można znaleźć sow-
ieckie bunkry „Linii Mołotowa”. 

 Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – Szlak zwany obwodni-
cą Roztoczańskiego Parku Narodowego ma długość 67 km. Szlak łączy 
miejscowości położone na obrzeżach Parku oraz krzyżuje się z tranzyto-
wymi szlakami przebiegającymi przez RPN. Początek trasy w Zwierzyńcu 
przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN, koniec we Floriance. Patro-
nem szlaku jest Aleksandra Wachniewska, malarka i społeczniczka ze 
Zwierzyńca.

 Szlak im. św. Brata Alberta – Szlak ma 4� km. Łączy on miejsca 
związane z działalnością św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) oraz 
zakonów: Albertynów i Albertynek. Prowadzi przez Roztocze Wschodnie 
z Narola przez Wielki Dział (�89,5 m n.p.m.) i Werchratę do Horyńca Zdroju. 

 Szlak Ziemi Józefowskiej – Szlak o długości 4� km. Prowadzi 
przez Puszczę Solską i strefę krawędziową Roztocza wokół Józefowa. Na 
trasie znajduje się wiele pamiątek związanych ze skierowaną przeciw par-
tyzantom niemiecką akcją Sturmwind II, pomniki rozsiane w Puszczy Sol-
skiej oraz cmentarz partyzancki i Muzeum Ruchu Oporu w Osuchach. 

 Szlak p.o. Goraje (żółty) - Szlak o długości �0 km umożliwia do-
tarcie do wielu bunkrów oraz zobaczenie pozostałości umocnień ziem-
nych (rowów przeciwczołgowych, stanowisk artylerii, okopów z okresu 
II wojny światowej) Linii Mołotowa. Prowadzi przez Hutę Lubycką, Długi 
Goraj i Krągły Goraj do wioski Pawliszcze.

Ścieżki 
Ścieżka spacerowa w rezerwacie „Czartowe Pole” �,� km
Ścieżka spacerowa Krasnobród – rez. Św. Roch – Majdan Wielki �4 km
Ścieżka spacerowa Na Kamienną Górę w Zwierzyńcu �� km
Ścieżka spacerowa do Szuru Podklasztor – Borki – Szur �,9 km

Więcej informacji o szlakach na stronach 
www.roztoczewita.pl oraz www.zamosc.pttk.pl
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Gmina Nielisz w niedługim czasie ma szansę stać się znaczącym na 
Roztoczu i w regionie lubelskim miejscem wypoczynku i rekreacji. 

W zbliżającym się okresie letnim będzie gotowa do przyjęcia turystów, 
oferując im aktywny wypoczynek przy zbiorniku wodnym.

Długo oczekiwana inwestycja pn „Wykonanie infrastruktury tu-
rystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz” ma się na ukończe-
niu i w miesiącu czerwcu otwarta zostanie plaża wraz z kąpieliskiem. 
Teren ten wyposażony zostanie również w infrastrukturę towarzyszącą: 
budynek socjalno – sanitarny, molo wraz z pomostem. Dla miłośników 
sportów wodnych zostanie wykonany tor wioślarski, przystań wodna 
składająca się z pomostu cumowniczego oraz pirsy cumownicze. Utwo-
rzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, w którym odwiedzający 

nasze tereny będą mogli zaczerpnąć informacji na temat naszego regio-
nu. O bezpieczeństwo turystów będą dbali ratownicy, obserwując teren 
z wież ratowniczych. Dopełnieniem całej inwestycji będzie wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego oraz miejsc postojowych. Cały zagospodaro-
wany teren wokół zbiornika zostanie oświetlony. 

Niewątpliwym atutem gminy są również liczne zabytki m.in.: ze-
społy dworskie i pałacowe z pięknymi zabytkowymi parkami np. 
w Ujazdowie, Ruskich Piaskach i Stawie Noakowskim, zabytkowy kościół 
Św. Wojciecha w Nieliszu, historyczne cmentarze, pamiętające jesz-
cze czasy wysiedleń ludności Zamojszczyzny, zabytkowe kapliczki czy 
wreszcie urokliwe miejsca jak choćby urocze jezioro Sodoma w Zam-
szanach czy źródełko Św. Jana w Kolonii Staw Ujazdowski, które jak 
twierdzą niektórzy, wraca siły i zdrowie.

Pragniemy aby każdy przyjezdny, mógł znaleźć u nas coś dla sie-
bie, aby mógł wypocząć, w pięknym nieskażonym środowisku, rozwinąć 
tężyznę fizyczną, swoje zainteresowania i pasje. Dokładamy starań aby 
gmina Nielisz stała się miejscem szczególnym, a każdy kto nas odwiedzi 
wyjechał z bagażem miłych wspomnień z czasu spędzonego ciekawie, 
w pięknym 

www.nielisz.pl

Nielisz
nad wielką wodą

Pałacyk w Ujazdowie Pałac w Ruskich Piaskach

Wędkowanie
w krainie pstrąga i lipienia
Zapraszamy na wody Okręgu PZW w Zamościu. Do państwa dyspo-

zycji oddajemy �800 ha łowisk w tym rzeki i zbiorniki zaporowe po-
nad 900 ha w tym wody górskie ��0 ha, zbiorniki zaporowe powyżej �0 
ha oraz wody drobne 880 ha. Na naszych wodach złowisz rekordowe 
pstrągi i lipienie w rzekach Wieprz, Por, Tanew, Sopot, Biała Łada. Okazy 
sumów, szczupaków, sandaczy, karpi, karasi, linów, złowisz w Nieliszu na 
rzece Bug zbiornikach Krynice, Majdan Sopocki, Józefów.

Nazwa Zbiornika Powierzchnia 
(ha) Gmina

1. Dąbrowa 1,80 Tyszowce

2. Frampol 5,5 Frampol

3. Kadłubiska 2,15 Dołhobyczów

4. Młynki 5 Bełżec

5. Podlodów 5 Łaszczów

6. Rogóźno 19 Tomaszów Lub.

7. Staw Kościelny 3,7 Zwierzyniec

8. Tarnogród 4,5 Tarnogród

9. Zamość 18,5 Zamość

10. Bojary 7,8 Biłgoraj

11. Jacnia 5 Adamów

12. Józefów 7 Józefów

13. Majdan Sopocki 19,2 Susiec

14. Rudka 6,7 Zwierzyniec

15. Nielisz 843 Sułów, Nielisz

16. Krynice 40 Krynice

17. Rzeka Bug 147 Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów, 
Horodło

18. Rzeka Tanew 340 Narol, Susiec, Józefów

19. Rzeka Wieprz 61 Tarnawatka, Krasnobród, 
Zwierzyniec

20. Rzeka Por 32 Turobin, Radecznica, Sułów

21. Rzeka Huczwa 36 Łaszczów, Tyszowce, Werbkowice, 
Hrubieszów

22. Wereszyn 3,5 Mircze

23. Żółkiewka 15 Żółkiewka

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Zamościu
ul. Wojska Polskiego �5, ��-400 Zamość 
tel. 84 6�8 45 46
e-mail: zamosc@pzw.pl
www.pzw.org.pl/56 

Film promocyjny
gminy Nielisz

Jeziorko Sodoma

Zalew Nielisz
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Kresowa kraina koni
Urozmaicona rzeźba terenu i gęsta sieć leśnych ścieżek sprawiają, 

że Roztocze i sąsiednie Działy Grabowieckie są popularne wśród 
amatorów turystyki konnej. Nowoczesne i gościnne stadniny oraz 
niektóre gospodarstwa agroturystyczne są znakomitymi miejscami dla 
wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z hippiką. Wytraw-
ni jeźdźcy odnajdą wiele radości z konnych wypraw roztoczańskimi 
ścieżkami. Ceny konnych przejażdżek zaczynają się od �0 zł za godzinę. 
W większości stadnin można zamówić również bryczki oraz sanie na 
kulig a dzieci mogą pojeździć na kucach.

Niektóre imprezy z udziałem koni i jeźdźców

22-23.03 IV eliminacja Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho De-
bry

05-06.04 Finał Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

01-02.05 Zawody regionalne, stadnina Tarka

31.05-1.06 Widowisko Historyczne “Szturm Twierdzy Zamość”

5-6.07  Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie

3.08  Festiwal Kultur i Kresowego Jadła Kresowej Osadzie 
w Baszni Dolnej 

23.08  Zawody regionalne, stadnina Tarka

24.08  Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego 
Stadnina koni Małopolskich Tarka w Wólce Wieprzeckiej

31.08  Inscenizacja bitwy pod Komarowem z �9�0 roku 
Pola k. Wolicy Śniatyckiej)

14.09  Zlot Zaprzęgów Konnych - Gorajec

14.09  Piknik historyczny i rekonstrukcja bitwy �9�0 r. 
Stefankowice k. Hrubieszowa.

19-21.09 “Ocalić od zapomnienia” - 75 rocznica bitew 
pod Tomaszowem Lubelskim - Dąbrowa Tomaszowska

11-12.10 III Jesienne Zawody Regionalne, Rancho Debry

15-16.11 II Eliminacje Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho 
Debry

29-30.11 III Eliminacje Eliminacja Halowego Pucharu 
Zamoyskiego Rancho Debry

• noclegi od 30 z³ za osobê
• nauka jazdy konnej od 25 z³ za godzinê

• treningi skoków i sekcja jeŸdziecka
• rajdy, kuligi, tramwaj konny

• ogniska, grille
• wynajem sal, sprzêtu audio-wideo i karaoke

• boiska, plac zabaw

Roztoczański Szlak Konny - 25 km

Wólka Wieprzecka - Bliżów - Bondyrz - Laowce - Senderki.

Szlak prowadzi drogami gruntowymi, poboczem dróg gminnych 
i powiatowych o małym natężeniu ruchu. Trasa zaczyna się przy Stad-
ninie Koni Małopolskich “Tarka” i  przebiega granicą Roztoczańskiego 
Parku Narodowego na której znajdują się punkty widokowe na wzgórzu 
Szczob i Kotula Góra. Interesującym miejscem na trasie jest przystanek 
przy młynie wodnym w Bondyrzu oraz wyrobiska po wydobyciu pia-
skowca w Senderkach.

Ułański Szlak Konny - 37 km

Wólka Wieprzecka - Wychody - Żdanówek - Boałowola - kaplica św. 
Romana - Wierzchowinuy - Wólka Wieprzecka.

Szlak został wyznaczony w postaci pętli. początkowo pokrywa 
się z trasą Szlaku Roztoczańskiego i przebiega fragmentem dawnego 
gościńca ordynackiego z Zamościa do Zwierzyńca. Na trasie znajdują się 
interesujące miejsca m.in. rezerwat “Hubale” (ostoja susła perełkowane-
go), znakomity punkt widokowy na Białej Górze oraz cudowne źródełko 
przy kaplicy św. Romana.

Szlak konny “Stępa” - ok. 42 km

Gorajec -  Zagroble - Świniarki - Mokrelipie - Zakłodzie - Gaj Grusz-
czański - Zaporze _ Łysiec _ Chłopków - Gorajec

Szlak ma formę pętli co umożliwia swobodny wybór miejsca i za-
kończenia wędrówki prowadzącej przez ciekawe Krajobrazowo i histo-
rycznie tereny. Na skraju lasu Cetnar, w przystani zaklęty Las turyści mają 
możliwość odpoczynku, urządzenia popasu dla koni i przenocowania. 
Szlak prowadzi przez malownicze starodrzewy, głębokie wąwozy,, wy-
sokie wzniesienia, jary i debry i pagórki z e wspaniałymi widokami.. 
W miejscowości Gorajec rokrocznie odbywa się zlot końskich zaprzę-
gów nawiązujący do tradycji miejscowych miseszkanców.

Szlaki konne

Szlak Konny “Cwał” - ok. 43 km

Janów Lubelski - Porytowe Wzgórze - Momoty Górne - Gierłachy 
- Kruczek

Szlak o bardzo zróznicowanej trasie: rozpoczyna drogą asfaltową, 
ale nie brak na jego przebiegu odcinków piaszczystych, bagiennych 
i podmokłych w rozlewisku rzeki Trzebensz. Znaczny jego odcinek pro-
wadzi ciągnącymi się na odcinku �,5 km porośniętych lasem wydm zwa-
nymi Górami Świerszczowymi. Na jego przebiegu znajdują się miejsca 
związane z wydarzeniami historycznymi i stare kapliczki.
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Gospodarstwo ULIK to rodzinna pasieka spejalizujaca się w pozyski-
waniu miodów z pięknyh i zystych terenów Roztocza Pozyskujemy 

ok. �0 odmian miodów - nasza perełką jest miod fasolowy wpisany na li-
ste produktow tradycyjnyh wojewodztwa lubelskiego Gościom oferuje-
my mozliwosć zapoznania sie z praca pszczelarza, zwiedzanie skansenu 
i izby pszczelarskiej oraz klasy szkolnej z czasow PRL-u oraz obejrzenia 
eksponatow z zagrody wiejskiej. Edukacyjny oszklony ul pokazuje prace 
rodziny pszczelej a degustaja wielu odmian naszych miodów zostawia 
na podniebieniu wiele roztoczanskiej słodkości.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Uliku - ulikroztocze.wkraj.pl
Czekamy na Panstwa u nas w gospodarstwie - prosimy o uprzedze-

nie telefoniczne tel 84 68� 80 70 lub 694 0�6 4�7

Guciów  21
tel 793 668 445

domowe.smaki@interia.pl

DOMOWE WYPIEKI
I PRZETWORY

- chleb żytni na zakwasie: ze śruty i mąki oczyszczonej
- słodkie bułki drożdżowe z kruszonką i inne wypieki 
- smalec z różnymi dodatkami 
- smarowidło z dzika 
- soki, miody, dżemy, grzyby, ogórki i co las urodzi...

Rarytasy

Agroturystyka Polana w Lipowcu zaprasza do odwiedzenia własnej 
winnicy Pasja Roztocza. Można tu zapoznać się z uprawą 

i pielęgnacją winorośli, zwiedzić piwnice, zobaczyć urządzenia służące 
do wytwarzania wina, a wieczorem przy ognisku lub kominku dokonać 
degustacji win i posłuchać opowieści gospodarza. Gospodarstwo 
zdobyło III nagrodę w konkusie „Na najciekawszą ofertę agroturystyczną 
w regionie lubelskim”. 

OleChata.pl

Pokaz tłoczenia oleju
Zwiedzanie skansenu

Lekcje w zagrodzie edukacyjnej

Sklep z produktami regionalnymi OleChata:
• olej świąteczny roztoczański

- najlepszy polski produkt regionalny
• olej lniany

• olej z rydzyka

22-437 Łabunie
Ruszów 9
tel. 604 292 275
biuro@olejarniaswiateczna.pl
www.olejarniaswiateczna.pl 

GPS
N=50.648141
E=23.334575 

sklep on-line

Roztocze to również miejsce bogate kulturą mieszkańców tej ziemi. 
Małe miasteczka i wioski skrywają nie jedną ciekawą tajemnicę 

i czekają na odkrycie. Nie brakuje miejsc, gdzie możemy poczuć smak 
i zapach sielskiego Roztocza. Jarmarki i targi od wieków stanowiły 
barwny element roztoczańskiego krajobrazu. Świąteczne jarmarki bard-
zo popularne w dawnych czasach dziś odżywają i nabierają innego, 
turystycznego znaczenia. Kuchnia Roztocza to mieszanka wpływów 
kuchni polskiej (chłopskiej i szlacheckiej), ukraińskiej i żydowskiej. 
Wykorzystanie świeżych, sezonowych produktów sprawia, że jest ona 
jedną z najzdrowszych w kraju. Roztoczańskie smakołyki doceniane są 
w regionie i w całym kraju. 

Najbardziej znanym produktem kulinarnym z Roztocza jest Olej 
Świąteczny Roztoczański. Wytwarzany tradycyjnymi metodami 
z rzepaku zyskał miano “roztoczańskiej oliwy” i służy za podstawę wielu 
regionalnych potraw. Produkowany jest w olejarniach w Ruszowie, Zad-
nodze k. Krynic i Wieprzowie oraz wielu gospodarstwach. 

Dzięki czystej, wolnej od zanieczyszczeń przemysłowych przy-
rodzie Roztocze słynie z najlepszego jakościowo miodu. Zdobywa 
on serca każdego kto go spróbuje. Najpopularniejszymi odmianami 
roztoczańskich miodów są: rzepakowy, gryczany, wielokwiatowy, fasolo-
wy, lipowy i spadziowy. Kuchnia Roztocza oparta jest 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 gr-
zybami 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 trady-
cyjne chleby na naturalnym zakwasie z Guciowa oraz powszechne 
cebularze. W Bondyrzu polecamy wędzonego pstrąga. 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 ory-
ginalnych napitków. Aromatyczna sosnówka to nalewka na młodych 
pędach sosny. Wielokrotnie nagradzana w konkursach zawiera w sobie 
esencję sosnowego boru, słodycz miodu i ożywcze pobudze nie wprost 
z natury. Wśród wielu oryginalnych owocowych nalewek na uwagę 
zasługują te z Narola: dereniówki, trześniówki, wiśniówki i wiele innych. 
Kto zechce spróbować tych baśniowych elementów powinien przybyć 
na jeden z wielu regionalnych jarmarków lub spytać się o nie gospo-
darza u którego nocuje. Słońce i roztoczańskie wzgórza sprzyjają także 
powstawaniu winnic m. in: w okolicach Lipowca. Wino z Roztocza 
staje się kolejną kulinarną atrakcją regionu. 

Smaki Roztocza

Olej z Ruszowa został wpisany na listę produktów tradycyjnych, 
oraz otrzymał nagrodę „Perła �008” na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich Polagra za najlepszy polski produkt regio-
nalny. W Ruszowie w każdą środę i piątek wakacji o godz. �6.00 
organizowane są pokazy tłoczenia wraz z degustacją. Olej 
można zakupić na miejscu lub zamówić w sklepie internetowym 
www.olechata.pl

Restauracja Klemens jest wyjątkowym zabytkiem kultury przemysłowej, miej-
skiej, drewnianej, który znajduje się na Szlaku Ordynacji Zamoyskich. Specjalnością 

lokalu jest kuchnia domowa, oparta na świeżych, regionalnych produktach, ziołach 
i przyprawach. Będąc w Klemensie możecie Państwo skorzystać z komfortowo wy-
posażonych pokoi noclegowych już od 50 zł od osoby. Lokal zajmuje się organizacją 
wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. Restauracja zachęca do skorzystania 
z programu lojalnościowego – „Korzyści dla stałych klientów”. Odwiedzając nasz obiekt 
mogą Państwo zwiedzić Muzeum Skarbów Ziemi i Morza, które w swoich zbiorach 
posiada ponad 700 eksponatów z całego Świata jak również Muzeum Dawnych Rze-
miosł, w którym znajduje się ostatni wiatrak Roztocza, kuźnia kowalska oraz wiele in-
nych ciekawych eksponatów. Wraz z Zamojskim Klubem Podróżników „SlajdoManiak” 
zapraszamy na co miesięczny cykl slajdowisk podróżniczych.

Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1
tel. 515 167 912, 515 292268

Roztocza Zachodniego

Cebularze



�4 �5

Przez wiele wieków Zwierzyniec i okolice funkcjonowały jako „Let-
nisko 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 Ordy-
nacji Zamoyskiej. Panowanie Zamoyskich w Zwierzyńcu pozostawi-
ło po sobie wiele zabytków, z których bogatą i ciekawą historią turyści 
mogą zapoznawać podczas spacerów. Dziś to malownicze miasteczko 
jest turystyczną stolicą regionu. To tutaj w zabytkowym Pałacu Plenipo-
tenta znajduje się siedziba Roztoczańskiego Parku Narodowego 
a naprzeciwko niego Ośrodek Edukacyjno-Muzealny.

Do Zwierzyńca prowadzi wiele dróg, jedną z nich jest kolejowa tra-
sa przecinająca Roztocze Środkowe od Zamościa do Bełżca. Dzięki po-
łączeniom kolejowym 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 uczestni-
czyć 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, który wznowił produkcję znanego nie-
gdyś w całym kraju piwa. Jego smak na nowo cieszy podniebienia sma-

koszy. Nową atrakcją miasta jest odrestaurowany park Zwierzyńczyk 
w którym turyści mogą cieszyć się pięknem urokliwych alejek, biegną-
cych pośród zbiorników wodnych. W prawie �,5 tysięcznym mieście jest 
aż 65 różnych pomników, tablic oraz figur religijnych i historycznych. 
W przeliczeniu, � taki obiekt przypada na ok. 50 mieszkańców, co jest 
bez wątpienia rekordem ogólnopolskim. 

Położenie wśród leśnych kompleksów tworzą wyjątkowo korzyst-
ne warunki do rozwoju turystyki aktywnej. Pobyt w Zwierzyńcu i okoli-
cach jest szczególnie wskazany dla osób, które potrzebują wytchnienia, 
odpoczynku i regeneracji sił. Do wędrówek zaprasza 9 ścieżek poznaw-
czych 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 kaja-
kowych, 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 przystoso-
wana jest dla osób niepełnosprawnych. Miłosników aktywnego wypo-
czynku nad wodą zapraszamy nad zalew do Rudki, gdzie funkcjonuje 
wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz pole namiotowe.

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, moż-
na też skorzystać ze sporządzanych przez właścicieli gorących posiłków. 
Zapraszamy.

www.zwierzyniec.info.pl

Zwierzyniec 
esencja Roztocza

Park Zwierzyńczyk

Pałac Plenipotenta Konik polski nad Stawami Echo

Wirtualny spacer po 
gminie Zwierzyniec

Nadleśnictwo Zwierzyniec zarządza lasami skarbu państwa 
o pow. ponad �7 tys. ha. Są to obszary Roztocza Środkowego 

i częściowo Zachodniego, z fragmentami Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny 
Sandomierskiej. Pond 90% terenów Nadleśnictwa ze względu na dużą 
bioróżnorodność zostało objęte ochroną poprzez włączenie do sieci ob-
szarów Natura �000. Nasze lasy są również naturalną otuliną Roztoczań-
skiego Parku Narodowego. Ze względu na to, że odznaczają się wysokimi 
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi należą do bardzo atrakcyjnych 
pod względem turystycznym. Tutejsze knieje należą do najbogatszych 
pod względem flory i faun y obszarów w kraju. Istnieje tu również sieć 
szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oznakowanych przez 
PTTK, a także liczne obiekty turystyczne ułatwiające wędrówki i wypo-
czynek w kontakcie z przyrodą. Nadleśnictwo przygotowało i oznaczyło 
dla turystów trzy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.

Nadleśnictwo Zwierzyniec jest współwykonawcą Szlaku Geotury-
stycznego Roztocza Środkowego. Jednym z jego punktów są Sztolnie 
w Senderkach – wyrobiska pogórnicze, które są obecnie miejscem zi-
mowania nietoperzy.

Rezerwat Św. Roch

Rezerwat o powierzchni �0� ha powołany w �98� r. chroni sta-
rodrzewia bukowo-jodłowe o cechach naturalnych, reprezentujące 
zbiorowiska: wyżynny jodłowy bór mieszany, żyzna buczyna karpacka, 
kontynentalny bór mieszany – postać jodłowa. Rezerwat znajduje się 
w centrum Roztocza w pobliżu Krasnobrodu i obejmuje pasmo wzgórz 
wapiennych o wysokości do ��5 m n.p.m. na terenie rezerwatu znajduje 
się licznie odwiedzane miejsce – kapliczka św. Rocha. 

Rezerwat Debry

Rezerwat o powierzchni �79 ha chroni zbiorowiska wyżynnego 
jodłowego boru mieszanego oraz żyznej buczyny karpackiej w formie 
podgórskiej. Rezerwat charakteryzuje się licznymi stromościennymi wą-
wozami w kształcie litery V, powstałymi na skutek erozji wodnej. W miej-
scowej gwarze wąwozy te zwane są debrami, stąd nazwa rezerwatu.

Rezerwat Szum 

Rezerwat o powierzchni �8 ha, chroni malowniczy krajobraz prze-
łomowego odcinka potoku Szum wraz z terasą nadrzeczną oraz lasem 
zboczowym. Dno doliny potoku pokrywa las łęgowy i olsy, a zbocza 
wyżynny mieszany bór jodłowy przechodzący w wyższych partiach 
w bór sosnowy. Liczne drzewa – jodły, sosny, świerki, olsze – osiągają tu 
wymiary pomnikowe. Wśród roślin runa liczną grupę stanowią gatunki 
rzadkie i chronione, wśród nich liczne taksony górskie. W rezerwacie po-
prowadzono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.

Nadleśnictwo Zwierzyniec
ul. Zamojska 6, ��-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 �0 �9, 687 �0 77
zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl 
www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec 

Pokoje gościnne 
Leśniczówka Nowiny
Nielisz 274, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 06
www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec/pokojegoscinne

Drzewostany Nadleśnictwa Zwierzyniec z jodłą

Borówki 
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• Hiner Saleem (retrospektywa filmów przedstawiciela kinemato-
grafii irakijskiej)

• Nie patrz w dół (cykl filmów, których motywem przewodnim fabu-
ły jest lęk wysokości)

• Aleksiej Bałabanow (retrospektywa autorska jednego z bardziej 
rozpoznawalnych reżyserów rosyjskich)

• Panorama kina niemieckiego (cykl prezentujący najważniejsze fil-
my niemieckie ostatniej dekady).

Wśród wielu ciekawych propozycji kulturalnych towarzyszących 
LAF nie zabraknie prezentacji filmów niemych z akompaniamentem 
muzyki klasycznej. W tym roku zaplanowano � takie koncerty. Lubelski 
kompozytor Rafał Rozmus przygotowuje w tym celu partytury, które 
wykonane będą pod jego batutą przez Orkiestrę Symfoniczną im. K. 
Namysłowskiego w trakcie festiwalu. Jeden z koncertów został zapla-
nowany jako element obchodów jubileuszu wydarzenia. Projekcja filmu 
niemego “Jeszcze wyżej” w reż. F.C. Newmeyera i S. Taylora odbędzie się 
w nocy na dziedzińcu zabytkowego browaru z XVII wieku, a muzykę do 
niej wykona pełny, tj. 60 osobowy skład orkiestry symfonicznej. Różno-
rodną ofertę imprez towarzyszących Akademii zwyczajowo będą wień-
czyć koncerty muzyki folkowej, rozpoczynające się śladem lat ubiegłych 
o północy na dziedzińcu zwierzynieckiego browaru.

www.laf.net.pl

Jubileuszowa 15. edycja Letniej Akademii Filmowej odbędzie 
się w dniach 8-17 sierpnia 2014 roku w Zwierzyńcu na Rozto-

czu (woj. lubelskie). Wydarzenie zakłada połączenie działań edukacyj-
nych (wykłady, prelekcje, seminaria, warsztaty kultury filmowej, spotka-
nia z twórcami, Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych) z kul-
turalnymi (projekcja około 400 filmów, prezentacja ok. �0 koncertów, 
� spektakli teatralnych). Przewidujemy, że w wydarzeniu weźmie udział 
około 35 000 widzów i 3500 uczestników z całej Europy. Projekt jest 
skierowany do młodzieży, która ma okazję poszerzyć swoją wiedzę z 
zakresu filmoznawstwa, a także do grona osób zajmujących się animacją 
kultury filmowej w Polsce (kierowników kin, ośrodków kultury, członków 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych).

Zwyczajowo na filmowy program Akademii składa się kilkanaście 
różnych cykli filmowych, prezentujących bądź kinematografie narodo-
we, bądź twórczość znaczących dla historii kina reżyserów czy w końcu 
wybrany leitmotiv prezentowany w filmach na różnych szerokościach 
geograficznych (las, koń, alkohol, podróże, pociągi). 

Program �5. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, oprócz 
punktów stałych programu filmowego, składać się będzie z m.in. nastę-
pujących cykli filmowych:

• Kino gruzińskie (prezentacja kinematografii gruzińskiej)
• Stulecie kina indyjskiego (prezentacja nieznanego w Polsce kina 

indyjskiego rozpiętego pomiędzy bollywoodzką tradycją, a nurta-
mi wypowiadającymi wojnę filmom o charakterze rozrywkowym)

• Kurdyjskie ścieżki (prezentacja niedostępnego dla polskich wi-
dzów kina kurdyjskiego)

Letnia 
Akademia Filmowa 
w Zwierzyńcu

NAZWA ADRES ILOŚĆ MIEJSC TELEFON WWW

1. “Cichy Domek” I. Olejko Zwierzyniec, Bagno 1C 14 miejsc 664 730 531, 728 580 074 www.cichydomek.info

2. B. i Z. Dobosz Zwierzyniec, ul. Partyzantów 72 5 pokoi, 13 miejsc 84 687 29 63, 511 213 084 www.roztocze.net.pl/dobosz

3. J. i K. Drapała Zwierzyniec, ul. Partyzantów 21 5 pokoi, 12 miejsc 84 687 23 81, 605 325 679 www.roztocze.net.pl/drapala

4. M. Dyjak Zwierzyniec, ul. Leśna 10 4 pokoje, 10 miejsc 84 687 30 10 www.roztocze.net.pl/dyjak

5. T. Juszczak Zwierzyniec, ul. Jaworowa 7 4 pokoje, 11 miejsc 84 687 24 66, 502 428 570 www.roztocze.net.pl/juszczak

6. “Nad brzegiem rzeki” J. Zaręba Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 21 B 5 pokopi, 15 miejsc 84 687 23 54, 501 779 659 www.roztocze.net.pl/nadrzeka

7. “Przedpole” M. Marcola Zwierzyniec, ul. 2 Lutego 32 10 pokoi, 31 miejsc 84 687 22 97, 600 367 785 www.przedpole.pl

8. R. Przytuła Zwierzyniec, ul. Staszica 2, 2 pokoje, 5 miejsc 84 687 21 37, 511 392 181 www.roztocze.net.pl/przytula

9. A. Ruda Zwierzyniec, ul. 2 Lutego 18 5 pokoi, 15 miejsc 84 687 24 96 www.roztocze.net.pl/urudej

10. “Sołtys” A. i M. Koman Zwierzyniec, ul Partyzantów 66 5 pokoi, 15 miejsc 84 687 24 48, 510 894 749 www.republika.pl/agropokoje

11. “U Anny” A. i Z. Czuryło Zwierzyniec, ul. Staszica 14 3 pokoje, 10 miejsc 84 687 23 49, 504 390 023 roztocze.net.pl/noclegi-u-anny

12. “U Drwala” M. Lipiec Zwierzyniec, ul. 2 Lutego 32 5 pokoi, 14 miejsc 602 510 509, 501 255 803 www.udrwala.com.pl

13. “U Dudka” T. Dudek Zwierzyniec, ul. 3 Maja 3 5 pokoi, 16 miejsc 84 687 23 55, 721 351 974 www.noclegi-ududka.pl

14. “U Iwony” I. Samulak Zwierzyniec, ul. Monopolowa 25 4 pokoje, 12 miejsc 84 687 25 16, 603 656 949 www.noclegiuiwony.pl

15. “U Jadzi” J. Marzec Zwierzyniec, ul. Dolna 3 5 pokoi, 11 miejsc 510 237 941, 504 469 447 www.agroturystyka.gower.pl

16. M. Żołdak Zwierzyniec, ul. Jaśminowa 32 3 pokoje, 9 miejsc 84 687 25 56, 661 104 688 www.agroturystykazwierzyniec.pl

17. E. Gołębiowska Rudka 11 4 pokoje, 10 miejsc 84 687 24 21 www.ustronie.zwierzyniec.com

18. Z. I Z. Kur Rudka 5 5 pokoi, 13 miejsc 84 687 24 33 www.noclegi.zwierzyniec.com

19. “Czar Roztocza” D. Ruszczycki Rudka 5D 11 pokoi, 25 miejsc 84 643 92 23, 504 172 320 www.czarroztocza.pl

20. M. Pilip Rudka 13 5 pokoi, 15 miejsc 84 687 21 74, 609 516 042 www.noclegi.zwierzyniec.com

21. B. Wyłupek Rudka 15A 4 pokoje, 8 miejsc 84 687 24 27, 663 486 627 www.zielone-wzgorze.eu

22. K. Antonik Sochy 1A 4 pokoje, 14 miejsc 84 687 31 07, 501 923 023 www.antonik.2ap.pl

23. L. Duda Sochy 5 4 pokoje, 11 miejsc 84 687 31 13, 607 952 672 www.noclegi.zwierzyniec.com

24. „Kwatera pod Bukową Górą”, A. Zygmunt Sochy 1D 5 pokoi, 13 miejsc 609 298 000, 605 973 155 www.zwierzyniecnoclegi.com.pl

25. D. Marzec Sochy 1C 4 pokoje, 12 miejsc 601 991 380 www.marzec.jud.pl

26. K. Żołdak Sochy 1B 5 pokoi, 13 miejsc 84 687 31 08, 797 123 722 www.kwaterapodlasem.w8w.pl

27. “Biziorówka”, M. i A. Bizior Obrocz 135 5 pokoi, 15 miejsc 84 687 20 15, 608 774 971, 602 407 459 www.bizior.pl

28. H. Koczułap Obrocz 18A 2 pokoje, 7 miejsc 84 687 26 36 www.roztocze.net.pl/koczulap

29. K. Sadło Obrocz 83B 2 pokoje, 8 miejsc 723 364 186 www.obrocz.cba.pl

30. “U Marysi” M. Najda Obrocz 128 A 4 pokoje, 14 miejsc 84 687 32 30, 513 947 410 www.agroturystykazwierzyniec.pl

31. “Polana” E. i W. Popko Lipowiec 185 5 pokoi, 16 miejsc 84 687 64 30, 600 351 980 www.polana.info.pl

32. “Prorok”, U. i S. Borsuk Lipowiec 183 5 pokoi, 14 miejsc 84 641 88 94, 607 076 312 www.prorock-pl.com

33. J. i M. Szeptuch Lipowiec 15 4 pokoje, 10 miejsc 84 687 63 96, 698 918 596 www.roztocze.net.pl/szeptuch

34. “Pod Lipą” A. Maciąg Chłopków 47 5 pokoi, 18 miejsc 84 666 71 33, 505 119 923 www.podlipa.net

35. “Siedlisko” D. i S. Kosik Chłopków 90 4 pokoje, 12 miejsc 84 666 71 11, 666 019 825 www.dskosik.republika.pl

36. M. Chuchro Dyle 42 5 pokoi, 14 miejsc 506 024 194 www.agroturystyka-dyle.pl

37. „Nad Stawem” R. Szczygieł Wierzchowiny 19 3 pokoje, 10 miejsc 500 674 924 www.nadstawem.cba.pl

38. “U Anuli” A. Najda Bondyrz 121 4 pokoje, 14 miejsc 84 687 32 30, 601 445 612 www.uanuli.pl
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Baza lokalowa sanatorium to XVI-wieczne budynki pałacu 
Leszczyńskich, budynek pawilonu sanatoryjnego z bazą 

rehabilitacyjną oraz oddziałem dla dzieci, budynek przychod-
ni uzdrowiskowej z bazą rehabilitacyjną oraz oddziałem dla 
dorosłych (gabinety borowinowe i hydroterapii). 

Sanatorium dysponuje ��8 miejscami noclegowymi, biblioteką, 
świetlicą, stołówką, terenami i boiskami sportowymi, placem za-
baw dla dzieci, miejscem na ognisko oraz parkingami.

Sanatorium posiada bogatą ofertę zabiegów rehabilita-
cyjnych: - ultradźwięki, termoterapia, światłolecznictwo (sollux, 
lampa Bio-V), inhalacje, magnetoterapia, laseroterapia, hydrotera-
pia (masaże wirowe wodne), hipoterapia (na powietrzu i w bud-

Uzdrowisko 

w Sercu Roztocza
Lecznicze walory Krasnobrodu znane były od wieków. Wodzie z mie-
jscowych źródeł przypisywano właściwości uzdrawiające. Skorzystała 
z nich królowa Marysieńka Sobieska, która w podzięce za powrót do 
zdrowia ufundowała kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 
Przypomina o tym tablica nad wejściem do świątyni. 

ynku krytej ujeżdżalni), kinezyterapia, krioterapia, fluidoterapia, 
masaż klasyczny i gorącymi kamieniami, okłady borowinowe 
(całkowite i częściowe), kąpiele borowinowe, bicze szkockie.

Sanatorium prowadzi leczenie i rehabilitację w systemie stac-
jonarnym i ambulatoryjnym dzieci i dorosłych cierpiących na 
schorzenia: układu oddechowego, w tym: przewlekłe zapalenie 
zatok, przewlekłe zapalenie gardła i migdałków, choroby krtani, 
przewlekłe i nawrotowe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, 
alergiczny nieżyt nosa, stany po zapaleniu płuc i opłucnej, wady 
klatki piersiowej, mukowiscydoza; - układu ruchu, w tym: wrodzone 
wady układu kostno-mięśniowego, stany pourazowe układu ko-
stno-stawowego, wady postawy, układu nerwowo-mięśniowego, 
w tym: mózgowe porażenie dziecięce, niedowłady i porażenia ob-
wodowego układu nerwowego, miopatie, otyłość.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci
 im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel.: 84 660 71 02, fax: 84 660 73 39
e-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl 
www.sanatorium-krasnobrod.pl

Krasnobród – malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki 
Wieprz, przepełniona bogactwem przyrody, nasycona pięknym 

i zróżnicowanym krajobrazem. Można tu odkryć głębokie wąwozy, 
wejść na piękne porośnięte lasem wzgórza, zaobserwować rzadkie ga-
tunki ptaków, kryjące się w dolinkach rzek i strumyków. W gorące dni 
można wypocząć na złotym piasku plaży nad zalewem. Ochłodzić się 
krystalicznie czystą wodą z wielu podzboczowych źródeł znajdujących 
się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Krasnobród - serce Roztocza.

Krasnobród to przede wszystkim wypoczynek i relaks, który w let-
nie gorące dni najlepszy jest nad zalewem kąpieliskowym, którego 
lustro wody przekracza �� ha. Dookoła zalewu pospacerować można 
podświetlanym deptakiem, skorzystać z bazy gastronomicznej, wypo-
życzalni sprzętu wodnego i zrelaksować się na wyspie pełniej wod-
nych atrakcji. 

Z racji położenia Krasnobród stanowi idealną bazę wypadową do 
zwiedzania malowniczego Roztocza i Miasta Zamość. Można się stąd 
wybrać również do Lwowa. Krasnobród to ponad 2500 miejsc nocle-
gowych. Można znaleźć tu dla siebie miejsce w gospodarstwach agro-
turystycznych, licznych pokojach gościnnych, pensjonatach, ośrodkach 
wypoczynkowych, domkach campingowych lub polach namiotowych. 
Krasnobród to przede wszystkim gościnność mieszkańców - otwartych, 
życzliwych i pomocnych. 

Znajdzie tu dla siebie miejsce pielgrzym przybywający do „Rozto-
czańskiej Częstochowy”, czyli głównego sanktuarium Maryjnego w Die-

cezji. Za sprawą małego obrazka matki Bożej Krasnobrodzkiej pątnicy od 
wieków otrzymują łaski. W śród tych osób uzdrowiona w Krasnobrodzie 
została również Marysieńka, żona Króla Jana III Sobieskiego, która w po-
dzięce za uratowane zdrowie ufundowała zachwycający architekturą 
barokowy kościół z XVII wieku. Przy kościele na terenie byłego klaszto-
ru Ojców Dominikanów zwiedzić można wspaniałe Muzeum Wsi Kras-
nobrodzkiej z wystawą geologiczną, fauny, flory a także garncarstwem, 
spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych i ptaszarnię. Spod Kaplicy 
na Wodzie zaczerpnąć można wody, która ma moc uzdrawiającą i przy-
wracającą miłość. Warto odwiedzić również kaplicę Św. Rocha, stojącą 
w malowniczym rezerwacie chroniącym pomnikowe buki, jodły i na-
turalny bór sosnowy przepełniony aromatem żywicy. Aktywny turysta 
może skorzystać tutaj z wielu ścieżek i szlaków, wypożyczyć rower, kajaki 
lub kije do Nordic Walking. Dotrzeć do mało znanych zakątków okolic, 
takich jak uroczysko Belfont lub zajrzeć do sztolni w Senderkach. 
Turyści poszukujący doznać artystycznych odwiedzić mogą „Galerię 
Szur” lub galerię sztuki ludowej w Majdanie Wielkim. Melomani 
wysłuchać mogą Letnich Międzynarodowych Konkursów Organowych, 
Przeglądu Orkiestr Dętych lub letnich koncertów na Palcu Siekluckie-
go. Miłośnicy geologii zobaczyć mogą kamieniołom ze stojącą na jego 
szczycie basztą widokową lub odwiedzić ścieżkę edukacyjną z natural-
nej wielkości dinozaurami.

www.krasnobrod.pl
www.malowniczeuzdrowiska.pl

Krasnobród
kraina pachnąca żywicą

Zalew rekreacyjny w Krasnobrodzie

Zalew kąpieliskowy 

Film promocyjny
gminy Krasnobród



�0 ��

Ośrodki wypoczynkowe 
NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL WWW

1. Leśny Raj Krasnobród, ul. Sikorskiego 40 84 660 70 71, 601 190 155 lesnyraj@poczta.fm www.lesnyraj-roztocze.pl

2. Pszczeliniec Krasnobród, ul. Wczasowa 23 84 660 70 58, 606 896 136 kontakt@pszczeliniec.com.pl www.pszczeliniec.pl

3. Natura Krasnobród, ul. Zamojska 23 84 660 77 42, 608 674 134 natura@natura.zam.pl www.natura.zam.pl

4. U Buzunów Krasnobród, ul. Lelewela 60 84 660 70 49, 604 486 332 ubuzunow@zam.pl www.ubuzunow.zam.pl

Agroturystyka i pokoje gościnne 
NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL WWW

1. U Wiesławy Krasnobród, ul. Partyzantów 20 84 660 71 77, 604 527 661 wiesawa.nowosad@wp.pl www.e-nocleg.pl/nocleg,agroturystyka,krasnobrod.html

2. Leśny Zakątek Krasnobród, ul. Modrzewiowa 23 84 660 78 55, 604 122 891 andczapla@poczta.onet.pl www.noclegi-krasnobrod.pl

3. Gościniec przy Wąwozach Krasnobród, ul. Kościuszki 57 84 660 78 31, 502 094 713 geslam@wp.pl www.noclegi-krasnobrod.com

4. Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny Bretania Krasnobród, Nowa Wieś 72 84 660 79 32, 601 690 757 malgorzata_dobrut@o2.pl www.osrodekbretania.pl

5. Jadwiga Gromek Krasnobród, ul. Sosnowa 47 84 660 76 05, 609 027 291 j.gromek@interia.eu www.noclegi.e-nocleg.pl/gromek

6. Pokoje u Katarzyny Krasnobród, ul. Partyzantów 21 a 84 660 71 62, 695 030 729 info@pokojeukatarzyny.pl www.pokojeukatarzyny.pl

7. Gościniec Zapiasek Krasnobród, ul. Targowa 3a 84 660 75 84, 505 003 086 maria.kawka1@wp.pl www.e-nocleg.pl/nocleg,mariakawka.html

8. Barbara Kowalczuk Krasnobród, ul. Targowa 14 84 660 70 29

9. Władysław Pawelec Krasnobród, ul. Cicha 21 84 660 72 54, 603 764 978 www.noclegikrasnobrod.webpark.pl

10. U Maćka Krasnobród, ul. Wczasowa 13 84 627 35 40, 504 094 658 pokoje.u.macka@wp.pl www.e-nocleg.pl/nocleg,mmam,kawka.html

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne
22-440 Krasnobród, ul. J. Lelewela 60, 
tel. 84 660 717, 604 527 661
www.krasnobrod-roztocze.pl

UL. PARTYZANTÓW 38
22-440 KRASNOBRÓD
TEL. 84 660 77 76, 606 889 257
2906@op.pl
www.roztocze.net.pl/nadzalewem

U LUCYNY NAD ZALEWEM
POKOJE Z ŁAZIENKAMI
INTERNET WI-FI
PARKING
STOŁÓWKA
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proszenie do otwarcia kolejnej edycji Lata Teatralnego. W �005 roku ZLT 
uhonorowano certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej na najlep-
szy produkt turystyczny. 

Zamość to nie tylko wydarzenia plenerowe. Przez cały rok Muze-
um Zamojskie, Muzeum Sakralne i Diecezjalne oraz Muzeum Mar-
tyrologii „Rotunda” zapraszają na swoje ekspozycje. Makiety twierdzy 
Zamość, zbiory szat liturgicznych, broń biała i strzelecka, portrety czy 
eksponaty archeologiczne to tylko nieliczne z zebranych tam skarbów. 

Z twórczością malarską, rzeźbą czy fotografią można obcować 
w BWA – Galerii Zamojskiej, Galerii Fotografii „Ratusz” oraz kameralnych 
galeriach rozsypanych po Starym Mieście. 

Od pięciu lat w Zamościu funkcjonuje nowoczesne Centrum Kul-
tury Filmowej „Stylowy”, gdzie oprócz hitów kinowych można zapo-
znać się z kinem alternatywnym, obejrzeć przegląd filmów religijnych 
„Sakrofilm” oraz przeglądy kina niezależnego. 

Zamość ma do zaoferowania nie tylko piękne renesansowe zabytki 
– miasto i region są także skarbnicą dziedzictwa kulinarnego, w którym 
przez wieki mieszały się smaki kuchni polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, 
gdzie proste potrawy ubogich chłopów mieszały się z wysmakowany-
mi daniami dworskich stołów. W otoczeniu pięknie odrestaurowanych 
kamienic przy subtelnym brzmieniu muzyki jazzowej kawa smakuje na-
prawdę wybornie.

Zapraszamy do magicznej wyprawy po zamojskim zespole staro-
miejskim i fortyfikacjach niezdobytej szturmem twierdzy, do jedynego 
w Polsce wschodniej nowoczesnego ogrodu zoologicznego i na relak-
sujący spacer po jednym z najpiękniejszych parków.

www.zamosc.pl

Zamość - renesansowe miasto idealne, jeden z „7 cudów Polski” 
w plebiscycie “Rzeczpospolitej” - jest jednym z najpiękniejszych 

miast, którego architektura, obecna na każdym kroku historia i współ-
czesne oblicze zachwycają przybywających każdego roku turystów. �4 
grudnia �99� r. zamojski zespół staromiejski został wpisany na prestiżo-
wą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Decyzję o budowie miasta Jan Zamoyski, Kanclerz i Hetman 
Wielki Koronny, jeden z najświatlejszych umysłów swojej epoki, ogło-
sił �0 kwietnia �580 r. Miasto zaprojektował na planie nieregularnego 
pięcioboku, do którego dostępu broniły potężne mury, włoski architekt 
Bernardo Morando. To właśnie w Zamościu powstała trzecia w Rze-
czypospolitej uczelnia wyższa - Akademia Zamojska, do której przyby-
wali studenci i profesorowie z całej Europy. Zamość był miejscem współ-
istnienia różnych narodowości i religii, między innymi Ormian, Żydów 
Sefardyjskich, Greków, Włochów czy Niemców. 

Zamojski zespół staromiejski jest wyjątkowym w skali Europy kom-
pleksem historycznym liczącym ponad 200 zabytków, które w sezonie 
letnim stają się magiczną scenografią dla wielu inspirujących wydarzeń 
kulturalnych – festiwali, spektakli teatralnych, happeningów, koncertów 
i jarmarków. Sercem życia kulturalnego miasta jest Rynek Wielki, któ-

ry w sezonie letnim staje się 
największą sceną w mieście. 
Rozpoczyna się to już w dłu-
gi weekend majowy, kiedy 
to Zamojskie Bractwo Rycer-
skie i Grupa „Utopia” tworzą 
barwne pokazy ognia i stali. 
Ważnym wydarzeniem jest 
Jarmark Hetmański orga-
nizowany w drugi weekend 
czerwca. Podczas Jarmarku 
odbywa się kiermasz rzemio-
sła ludowego, pokazy bicia monet i targi kolekcjonerskie. Całość uzu-
pełnia Festiwal Produktu Lokalnego, z konkursem kulinarnym „Smaki 
Zamościa i Roztocza”. Na początku czerwca pod Zamość ściągają 
bractwa rycerskie, by odegrać widowisko historyczne „Szturm Twier-
dzy Zamość”. Przez dwa dni rycerze i szlachta pojedynkują się, strzelają 
z łuku, toczą walki podjazdowe oraz nocą przeprowadzają widowisko-
we „Bitwy Ogniowe”. W czerwcu odbywa się także Zamojski Festiwal 
Kultury. To interdyscyplinarne wydarzenie łączy koncerty muzyki po-
ważnej i rozrywkowej z wystawami, happeningami oraz konferencjami. 

Już od ponad �0 lat Zamość rozbrzmiewa jazzem. Festiwale „Jazz 
na Kresach”, „Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych” czy 
„Jazz na Kresach. New Cooperation” skupiają śmietankę gwiazd polskiego 
i zagranicznego jazzu. Dodatkowo dają szansę młodym jazzmanom zaist-
nieć w środowisku artystycznym. Wszystkiemu temu patronuje honoro-
wy obywatel Zamościa – Jan Ptaszyn Wróblewski.

Przełom czerwca i lipca to raj dla wielbicieli teatru. Rynek Wielki, 
Solny i Wodny, podwórka, kazamaty i park stają się scenografią dla kla-
sycznych i awangardowych spektakli „Zamojskiego Lata Teatralne-
go”. Lato Teatralne jest festiwalem, gdzie jedynym przejawem współ-
zawodnictwa jest organizowany od �985 r. plebiscyt publiczności na 
najlepszy spektakl. Wybrany teatr otrzymuje „Buławę Hetmańską” i za-

Urząd Miasta Zamość 
Rynek Wielki 13 
22-400 Zamość 

tel. 84 639 20 84 
fax 84 530 03 38 

e-mail: promocja@zamosc.um.gov.pl  
www.zamosc.pl

Wirtualny spacer 
po Zamościu 

Zamojska Arlekinada

Zamojskie Bractwo Rycerskie

Synagoga Zamojskie Lato Teatralne

Eurofolk

Kościół i klasztor klarysek

Jarmark Hetmański
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Zamość
Miasto Twierdza

Zamojskie ZOO
Zamość to idealne miasto twierdza. Budowę fortyfikacji rozpoczęto 

pod koniec XVI wieku, dziś dzięki wsparciu finansowemu ze strony 
Unii Europejskiej, MF EOG i budżetu państwa możemy podziwiać zre-
konstruowany zespół obronny Twierdzy Zamość. Nigdy nie zdobyta 
twierdza składa się z siedmiu bastionów z bramami i furtami. Projekt o 
nazwie „Zamość miasto UNESCO, pomnik Historii RP produktem tury-
stycznym polskiej gospodarki” doprowadził do odbudowy ufortyfiko-
wanego Miasta Idealnego.

Zwiedzanie twierdzy Zamość jest dużą atrakcją turystyczną. Pod-
ziemne trasy turystyczne, tarasy widokowe, ścieżki rowerowe wzdłuż 
twierdzy i możliwość strzelania z armat, historycznych łuków czy też 
udziału w życiu XVII-wiecznego obozu wojskowego to kolejna oferta 
idealnego Miasta Zamość.

 www.zamosc.pl

Zamojski Ogród Zoologiczny to obecnie jedna z głównych atrakcji 
turystycznych Zamościa. W �0�� roku zamojskie ZOO uznane zosta-

ło w głosowaniu internautów za „Najlepszy Produkt Turystyczny Woje-
wództwa Lubelskiego”. Rocznie ZOO odwiedza ok. �00 tys. osób.

Zamojski Ogród Zoologiczny położony w sąsiedztwie Starego 
Miasta, jest ogólnie dostępnym terenem rekreacji i wypoczynku. Może 
pochwalić się ponad �00 gatunkami zwierząt wraz z pawilonami i wy-
biegami dostosowanymi do ich wymagań życiowych.

Znajdujące się na terenie ZOO bezpieczny plac zabaw, park linowy 
i punkty gastronomiczne zachęcają do miłego spędzenia czasu. W se-
zonie letnim możliwe jest wynajęcie bryczki lub meleksu, które zabiorą 
w podróż z zamojskiej Starówki do ZOO.

Więcej informacji na stronie zamojskiego Ogrodu Zoologicznego: 

www.zoo.zamosc.pl 

Legwan zielony (iguana iguana)

Tygrys (panthera tigris)

Lew (panthera leo)

Plan zamojskiego zoo

Brama Szczebrzeska

Szturm Twierdzy Zamość

Nadszaniec i bastion VII
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    Sklep spożywczy
Zamość, ul. Ormiańska 1

tel. 510 154 392

ZAMOJSKIE SMAKI
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Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, ��-460 Józefów
tel. 84 687 80 05, 84 687 8� 79
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl 
www.lasy.com.pl/web/jozefow

Nadleśnictwo Józefów w większości obejmuje swoim zasięgiem 
kompleks leśny Puszczy Solskiej, który objety został granicami 

Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Znajdują się tu � rezerwaty i �4 
pomników przyrody. Przez lasy nadleśnictwa przebiega wiele szlaków 
turystycznych pieszych i rowerowych.

Rezerwat Nad Tanwią

Rezerwat utworzony został w celu zachowania w stanie natural-
nym malowniczego krajobrazu dolin rzek Tanwi i Jelenia. Największą 
osobliwością rezerwatu są �4 progi, tworzące niewielkie choć widowi-
skowe wodospady, znane jako szumy. Przez rezerwat przeprowadzono 
ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną Nad Tanwią. Do rezerwatu dojdzie-
my żółtymi oznaczeniami Szlaku Południowego lub niebieskimi Szlaku 
Szumów. 

Rezerwat Czartowe Pole

Rezerwat utworzony został dla ochrony malowniczego 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 moż-
na do niego drogami z Suśca i Józefowa. Do rezerwatu można również 
dotrzeć pieszo idąc czerwonym Szlakiem Krawędziowym. W celu umoż-
liwienia turystom poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych w jego części urządzono ścieżkę przyrodniczo- dydak-
tyczną. Ma ona długość �,4 km.

Rezerwat Nowiny

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

Kwatera myśliwska Hamernia

Nadleśnictwo Józefów dysponuje Kwaterą Myśliwską w Leśni-
czówce Hamernia. Znajduje się ona nad brzegiem rzeki Sopot, który 
nieopodal, w rezerwacie “Czartowe Pole” tworzy malowniczy przełom. 
Nazwę swą wzięła od miejscowości, na skraju której się znajduje. Leśni-
czówka oferuje 5 miejsc noclegowych (� pokoje dwuosobowe, � pokój 
jednoosobowy). 

Czas w las!

Kwatera myśliwska Hamernia
Hamernia �0�, ��-460 Józefów
tel. 84 687 80 05
nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/hamernia-��45

Szumy w rezerwacie “Nad Tanwią”

Józefów 
stawia na turystykę aktywną

Potencjał turystyczny gminy Józefów jest nie do przecenienia. Parki 
krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczań-

ski Park Narodowy zajmują znaczną część powierzchni gminy. Na jej 
terenie znajdują się także � rezerwaty przyrody, � pomniki przyrody 
nieożywionej, 7 ścieżek poznawczych, 9 szlaków turystycznych i � trasy 
rowerowe. W samym Józefowie – siedzibie gminy, dawnym mieście Or-
dynacji Zamojskiej, funkcjonują � centra rekreacji, � zalewy rekreacyjne 
i zalew wędkarski. Wszystko to sprawia, że turysta ma do wyboru:

• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówkę plażową, 
pływanie kajakiem, rowerem wodnym lub kulą sferyczną po zale-
wie rekreacyjnym;

• spacer trasami pieszymi i nordic walking, które prowadzą m.in. 
do wieży widokowej i kamieniołomów, pawilonu geoturystycznego, 
synagogi, kirkutu, źródeł oraz malowniczej doliny rzeki Nepryszki;

• sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej, 
parku linowego, zorbingu, toru pump-truck;

• tenis ziemny, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę na Orliku oraz 
możliwość poćwiczenia na siłowni zewnętrznej oraz siłowni 
w Miejskim Ośrodku Kultury;

• wędkowanie nad zalewem;
• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyj-

nym, piaszczysta plaża, kąpiel pod nadzorem ratownika i dwa pla-
ce zabaw.

Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica Roztocza. 
Zawdzięcza to zarówno aktywności stowarzyszenia Józefowska Ka-
waleria Rowerowa, które zorganizowało od �00� r. ponad 60 rajdów 
rowerowych z ok. 6 000 uczestników z kraju i z zagranicy, jak i również 
władzom miasta, które zaangażowały się w rozwój infrastruktury tury-
stycznej. W samym Józefowie znajduje się 7 km dróg rowerowych, 
a przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie wyznaczonych dróg, 
szlaków i tras rowerowych.

Na terenie gminy znajdują się miejsca, będące „turystycznymi pe-
rełkami Roztocza”. Górecko Kościelne z kapliczką na wodzie i modrze-
wiowym kościołem z �767 r., obok którego biegnie aleja pomnikowych 
dębów. Florianka znana m. in. z hodowli konika polskiego i ścieżki den-
drologicznej z 66 gatunkami drzew i krzewów oraz rezerwaty „Czarto-
we Pole” i „Szum” chroniące malowniczo ukształtowane doliny rzek 
Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami. Wyjątkowej atmosfery 
tych miejsc będzie można doświadczyć podczas największych imprez 
turystycznych i kulturalnych organizowanych w Józefowie. Rajdy rowe-
rowe: �-� maja, ��-�� czerwca i �-4 października. Plener malarsko-rzeź-
biarski �-�� lipca. Festiwal „Śladami Singera” ��-�� lipca. Festiwal Kultury 
Ekologicznej �6-�7 sierpnia. Rajd pieszy im. J. Jóźwiaka �6-�7 września. 
Na turystów czeka ponad 600 miejsc noclegowych o których dowie-
dzieć się można w punkcie informacji turystycznej tel. 84 687 96 69.

Gmina Józefów www.ejozefow.pl
Józefowska Kawaleria Rowerowa www.jkr.org.pl

Floriaka, rajd “Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” Nordic walking w józefowskich kamieniołomach

Zalew rekreacyjny w Józefowie

„Lilia” - fabularyzowany film 
promocyjny gminy Józefów
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Gmina Susiec jest jedną z najpopularniejszych gmin turystycznych 
na Roztoczu. Dużą jej część zajmuje Puszcza Solska, przez którą 

płynie rzeka Tanew ze swoimi dopływami. To tutaj w dwóch przyrod-
niczo-krajobrazowych rezerwatach znajdują się słynne szumy – małe 
wodospady, które zdobyły serca czytelników Rzeczpospolitej i zostały 
przez nich wybrane jednym z „7 Cudów Polskiej Natury”. Teren gminy 
doskonale nadaje się do aktywnego wypoczynku. Pośród lasów i łąk 
biegnie tu 7 pieszych szlaków turystycznych i 5 rowerowych.

Atrakcje okolic można poznać dzięki „Szlakowi Geoturystycz-
nemu Roztocza Środkowego”, który ukazuje najpiękniejsze miejsca 
takie jak: rezerwat „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole” wzgórze „Wapielnia” 
i „Kościółek” oraz kamieniołom w Nowinach z platformą widokową. 
Miłośnikom plażowania proponujemy położony 9 km od Suśca zalew 

w Majdanie Sopockim. Zapraszamy również na otwartą w tym roku 
wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Suśca i Pusz-
czy Solskiej.

Gmina posiada dobrą bazę noclegową. W sezonie letnim oferuje 
ok. ��00 miejsc w ośrodkach i kwaterach agroturystycznych, zrzeszo-
nych w Roztoczańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym (www.
susiec.com.pl). Susiec posiada dobre połączenia drogowe, a w sezonie 
letnim również kolejowe na trasie Lublin – Susiec – Jarosław. Urozma-
iceniem wypoczynku są popularne spływy kajakowe po rzece Tanew 
i wycieczki do pobliskiego Lwowa. 

www.susiec.pl
www.susiec.com.pl

Wieża widokowa

Rezerwat Czartowe Pole

Wirtualny spacer po gminie Susiec

Susiec 
czeka na Ciebie

Kościół w Łosińcu
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Nadleśnictwo Narol położone jest w północno-wschodniej części 
województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim i za-

jmuje powierzchnię około �6 tys. hektarów. Jest to obszar bardzo 
zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, budowy geologic-
znej oraz środowiska przyrodniczego. Bardzo duża różnorodność typów 
siedliskowych oraz gospodarczych typów drzewostanów przekłada 
się na ogromne bogactwo fauny i flory, która chroniona jest w � rez-
erwatach przyrody: „Minokąt”, „Bukowy Las” i „Źródła Tanwi”. Można 
tu spotkać piękne świetliste dąbrowy, dorodne drzewostany sosnowe 
oraz pozostałości wspaniałych drzewostanów bukowo-jodłowych 
na Roztoczu. Krajobraz chroniony jest w parkach krajobrazowych 
Południoworoztoczańskim i Puszczy Solskiej. Na terenie nadleśnictwa 
znajdują się również uroczyska, uzytki ekologiczne, pomniki przyrody 
oraz ostoje ptasie i siedliskowe NATURA �000.

Rezerwat Minokąt

Rezerwat położony jest nieopodal wsi Kadłubiska i ma powierzchnię 
��,5 ha. Jest to rezerwat leśny, chroniący naturalnie zachowany las jodłowo 
– bukowy w pobliżu wschodniej granicy występowania tego drzewost-
anu, z charakterystycznym runem buczyny karpackiej. Średni wiek drze-
wostanu to ok. ��0 lat. W rezerwacie runo leśne głównie pokrywa mar-
zanna wonna, turzyca orzęsiona i żywiec gruczołowaty. Spotkać możemy 
tutaj również: gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, 
szałwię lepką, zimoziół północny, turzycę strunową, zawilca wielok-
wiatowego i dzwonek syberyjski. Niedaleko rezerwatu znajduje się grupa 
polodowcowy jeziorek będących użytkami ekologicznymi.

Rezerwat Bukowy Las

Rezerwat leśny w gminie Narol o powierzchni 86,� ha, utworzony 
został w �998 r. Chroni kompleks lasów bukowych o wysokim stop-
niu naturalności z licznymi egzemplarzami ponad �50 letnich buków 
i jodeł. Wiosną rezerwat pokrywa się kwitnącymi łanami czosnku 
niedźwiedziego. W rezerwacie występuję również: żywiec gruczołowaty, 
widłak jałowcowaty, kruszczyk szerokolistny, bodziszek żałobny, gwiazd-
nica wielkokwiatowa, bluszcz pospolity, wawrzynek wilcze łyko i polan 
biały. Przez rezerwat poprowadzono ścieżkę edukacyjną o długości ok. 
�,5 km. Na trasie ścieżki rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz 
urządzone są � miejsca wypoczynku. 

Rezerwat Źródła Tanwi

Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi został utworzony na 
powierzchni �86,5 ha. Położony jest nieopodal wsi Huta Złomy. Z rezer-
watu wypływają trzy źródła - jednej z większych rzek Roztocza - Tanwi. 
Flora w rezerwacie reprezentowana jest przez 74 gatunki roślin nac-
zyniowych. Najczęściej występującymi gatunkami na terenie rezerwatu 
są m. in.: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, 
wełnianka pochwowata, czermień błotna, borówka bagienna, borówka 
brusznica, rosiczka okrągłolistna, gorysz błotna oraz turzyce. Zobaczyć 
tu możemy również ptaki takie jak: zięba, kos, rudzik, śpiewak, bogat-
ka, kukułka, a z drapieżnych: myszołów, trzmielojad i orlik krzykliwy. 
Z ssaków zaobserwowano m.in. lisa, borsuka, jelenia europejskiego, 
sarnę i dzika. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przy-
rodnicza pn. „Kobyle Jezioro” o długości � km z 8 tablicami.

Ścieżka edukacyjna Źródła Tanwi

Pieszo-rowerowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Źródła 
Tanwi” rozpoczyna się w centrum wsi Łukawica -przy jednym z trzech 
głównych źródeł Tanwi. Następnie ścieżka prowadzi przez miejscowości 
Pizuny i Jacków Ogród przez obszary leśne, aż do ostatniego źródła 
w Dębinach. Ścieżka na znacznej długości pokrywa się z zielonym szlak-
iem turystycznym im. św. Brata Alberta. Skrócone informacje o ścieżce 
zawarte są na ośmiu tablicach przystankowych.

Nadleśnictwo Narol
ul. Boh. Września �9�9 r. �8, �7-6�0 Narol
tel. �6 6�� 70 �0
narol@krosno.lasy.gov.pl
www.narol.krosno.lasy.gov.pl

Na ścieżce „Kobyle Jezioro”

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu
www.susiec.com.pl

1. AGA POKOJE GOśCINNE, A. Hałasa Susiec, ul. Tomaszowska 138 www.aga-roztocze.pl 601 228 775, 84 665 49 23 
2. DOMKI NAD WODą, D. i M. Szarowolec Susiec, ul. Tom. 86, Rybnica 27 www.roztocze.net.pl/szarowolec 84 665 48 31, 609 529 026 
3. DOMOWE ZACISZE, J. Litkowiec Susiec, ul. Słoneczna 10 www.roztocze.net.pl/litkowiec 84 665 49 87, 669 799 008
4. DOM WCZASOWy LECH, A. Dziedzic Susiec, ul. Partyzantów 16 www.susiec.com.pl/lech 84 665 48 87, 601 758 939
5. HUBERTUS, T. Pakosik Susiec, ul. Tomaszowska15 , Paary www.susiec.com.pl/pakosik-teresa 605 264 987, 
6. JAGóDKA, B. i S. Onuszczuk Susiec, ul. Tomaszowska 19 www.susiec.com.pl/onuszczuk-beata 723 833 415, 84 665 48 92 
7. JUTRZENKA, Z. Malinowska Susiec, ul. Kolejowa 1 www.susiec.com.pl/malinowska-zofia 693 981 347
8. KRZySZóWKA, M. i J. Krzyszycha Susiec, ul. Tomaszowska 50 www.krzyszycha.spanie.pl 782 555 662, 84 665 48 63 
9. LEśNA KWATERA, H. i W. Rebizant Susiec, ul. Leśna 2 www.roztocze.net.pl/rebizant 84 665 49 66, 691 846 346, 
10. LEśNy ZAKąTEK, G. Hałasa Susiec, ul. Tomaszowska 25 www.susieclesnyzakatek.pl 668 925 322, 84 665 48 90 
11. LEśNy ZAJAZD, G. Pogudz Susiec, ul. Piwna 8 www.lesnyzajazd.com.pl 519 308 472, 84 665 48 17
12. O. W. ROZTOCZANKA, D. Naklicki Susiec, ul. Tomaszowska 23 www.roztoczanka.com.pl 84 665 48 07, 605 924 859
13. PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE, B. Kozyra Susiec, ul. Turystyczna 27 www.sosnowe-zacisze.pl, 607 711 630, 84 665 40 20, 
14. POD SOSNAMI, H. Pardus Susiec, ul. Tomaszowska 17 www.pod-sosnami.com.pl 728 583 390, 84 665 49 78 
15. SAMI SWOI Susiec, ul. Długa 10 www.susiec.com.pl/sami-swoi 84 665 49 92, 691 371 870
16. SŁONECZNy GAJ, L. Hałasa Susiec, ul. Słoneczna 4 www.slonecznygaj.pl 693 433 689, 603 354 939
17. STOKROTKA, A. i K Łagowscy Susiec, ul. Tomaszowska 21A www.stokrotka.susiec.com.pl 606 456 125, 84 665 49 57
18. WOJTyŁóWKA, A. Koper Susiec, ul. Tomaszowska 32B www.susiec.com.pl/koper-andrzej 601 577 900
19. AGROTURySTyKA POD BRZOZAMI, A. Kuczyńska Majdan Sopocki Drugi 40A www.susiec.com.pl/kuczynski-zdzislaw 782 182 202, 84 665 43 46
20. D. W. JODEŁKA i śWIERK, B Kozyra Majdan Sopocki Pierwszy, Susiec www.agroturystyka.susiec.com.pl 84 665 45 55, 609 773 423
21. GOśCINIEC, Cz. Kosior Majdan Sopocki Drugi 62A www.susiec.com.pl/kosior-czeslawa 504 191 705
22. JASKóŁKA, J. Kudełka Majdan Sopocki Drugi 134 www.roztocze.net.pl/kudelka 794 139 585, 84 666 30 73 
23. NAD ZALEWEM, A. i M. Szczogryn Majdan Sopocki Drugi 54 www.susiec.com.pl/szczogryn-adam 504 023 295, 84 666 31 22 
24. POD LASEM, S. i C. Burda Majdan Sopocki Drugi 140 www.roztocze.net.pl/burda 603 943 365, 84 666 30 49 
25. TAWERNA NAD SOPOTEM, P. Kuczyński Majdan Sopocki Drugi 62B www.susiec.com.pl/tawerna-nad-sopotem 697 937 854, 781 519 933
26. U KRySTyNy, K. i J. Kowalik Majdan Sopocki Drugi 52 www.susiec.com.pl/kowalik-krystyna 669 688 104, 84 665 43 45 
27. U JACKA, J. Bugno Nowiny 49 www.quadyroztocze.pl 600 322 124, 84 666 32 01
28. WyPOCZyNEK U PIOTRA, P. Zawiślak Nowiny 27a www.agroturystykawnowinach.pl 693 795 109, 695 973 792 
29. KOŁO MŁyNA, T. Grześnikowska Wólka Łosiniecka 94A www.susiec.com.pl/grzesnikowska-teresa 513 961 329, 84 665 44 16
30. SIEDLISKO DUMKA Wólka Łosiniecka 2, www.siedliskodumka.com.pl 504 660 454, 84 664 66 00 
31. KęDRAWKA, E. i M. Lipiec Ciotusza Nowa 112 www.domeknadsopotem.pl 798 690 002, 500 456 506
32. DOMEK NAD TANWIą, U. Łaba Huta Szumy 43A www.susiec.com.pl/laba-jan 695 936 913, 603 787 186
33. RODZINNy PARK REKREACJI, D. Hałasa Huta Szumy 37 www.magicznewzgorza.pl 605 335 133, 667 519 291
34. POD AKACJAMI, S. i S. Pogudz Oseredek 144 www.pod-akacjami.com 84 665 4491, 601 339 302
35. DOMEK NAD POTOKIEM, S. Borkowski Rybnica 73 www.roztoczanski-domek-nad-potokiem.pl 607 317 752, 84 665 45 04
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Malowniczo położona roztoczańska gmina zajmuje obszar �0� km 
kw. Niemal połowa powierzchni gminy Narol znajduje się w ob-

rębie Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego Parku Krajo-
brazowego. Dlatego nie dziwi fakt, że spory nacisk kładzie się tutaj na 
turystykę, bowiem dbanie o czystość i eksponowanie walorów przyrod-
niczych jest jednym z priorytetowych działań władz. Gmina przyciąga 
gości nie tylko ciszą, nieskażona przyrodą, siecią szlaków oraz ścieżek 
turystycznych czy tras rowerowych ale również bogatą ofertą imprez 
kulturalnych i muzycznych. Bogactwa fauny i flory wymusza poniekąd 
dbałość o ochronę środowiska, w czym gmina wskazywana jest jako 
wzorcowa. Gmina Narol nazywana jest Kameralną Muzyczną Stolicą Roz-
tocza. Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski - Dni Narola w drugim 
tygodniu lipca, Narolska Majówka w majowy weekend, Festiwal Narol 
Arte organizowany przez Fundację Pro Academia Narolense w ostatnim 
tygodniu sierpnia i całoroczny cykl koncertów Narolskie Spotkania 
stawiają to miejsce w czołówce w województwie.

Gmina realizując swą artystyczna misję odrestaurowała dawną 
cerkiew, przeznaczając ją na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. 
Gruntownej rewitalizacji zostało poddane centrum miasta, w którym 
odbywają się największe imprezy i uroczystości w ciągu roku. W Narolu 
koncertowali światowej sławy muzycy: Konstanty Andrzej Kulka, prof. Piotr 
Paleczny oraz prof. Marek Drewnowski z kwartetem Prima Vista. Występo-
wali także: Stanisław Sojka, VOO VOO, Kapela ze Wsi Warszawa, Mazowsze, 
Chór Katedry Lwowskiej, Trio Andrzeja Jagodzińskiego, Patrycja Piekutow-
ska, Maria Pomianowska, Anna Maria Jopek, Gabriel Fleszar, Trebunie Tutki, 
Tercja Pikardyjska, Pectus, Raz Dwa Trzy, Bracia oraz Leszek Możdżer. Za-
dań realizowanych jest bardzo dużo, a niemal wszystkie z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Ilość turystów, których liczba zbliżona jest w ciągu 
roku do liczby mieszkańców, utwierdza w słuszności nazywanie Narola 
Kulturalną Perełką Podkarpacia. Również lokalna społeczność aktyw-
nie realizuje swoje marzenia i talenty artystyczne. W Gminnym Ośrodku 
Kultury działają zespoły wokalne i taneczne, członkami których są dzie-
ci, młodzież oraz dorośli. W Narolu Wsi działa ludowy zespół śpiewaczy 
„Roztocze” a na scenach występuje chór Tanew. W �009 roku powstał 
w Narolu Teatr Amatorski FLORIANUM, który premierowym spektaklem 
od kilku lat inauguruje C.K. Jarmark Galicyjski. W gminie prężnie działają 
Koła Gospodyń, które pielęgnują regionalne zwyczaje i tradycje kulinarne. 
Również w roku �009 Narol wprowadził do obiegu własną walutę 7 Floria-

nów. W dniu inauguracji lokalnego dukata ogłoszono Republikę Narolską, 
wybrano Prezydenta oraz wprowadzony został specjalny Paszport. Gmina 
gotowa jest na przyjęcie każdego turysty. 

Ofertę noclegową obejmują: hotele, schroniska, ośrodki rekreacyj-
no-wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne, a sieć tych usługo-
dawców stale się powiększa. Umiejscowiona na pograniczu dawnej Galicji 
i Kongresówki gmina, znana jest z niezwykłych walorów turystycznych. 
Spotkać tu można zarówno przykłady architektury ludowej, jak i dwo-
ry ziemiaństwa, drewniane cerkwie, pozostałości zabytków kultury 
żydowskiej oraz bunkry linii Mołotowa z czasów II wojny światowej. 
Malowniczo położona gmina przyciąga turystów ciszą, nieskażoną przy-
rodą, siecią szlaków i ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych. Położo-
na nad rzeką Tanew, jest miejscem niezwykłym także z powodu dużego 
bogactwa fauny i flory. Niemal połowa powierzchni, jaką zajmuje gmina, 
znajduje się w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowe-
go oraz Puszczy Solskiej. Znaleźć można tutaj trzy rezerwaty przyrody. 
Pierwszy z nich to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony 
w okolicy wsi Huta Złomy. Tutaj zaczyna swój bieg Tanew, jedna z naj-
większych i najczystszych rzek Roztocza i Polski. Przez rezerwat biegnie 
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W pobliżu znajduje 
się też Wielki Dział (�90 m.n.p.m.) – drugi spośród najwyższych szczytów 
Roztocza po stronie polskiej wraz z linią bunkrów z okresu wojny. 

Kolejnym rezerwatem jest „Bukowy Las” – położony między Na-
rolem, a Rudą Różaniecką, na terenie którego znajduje się piękny drze-
wostan z ponad �50-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 wytyczone zostały ścieżki rowerowe 
– po części uzupełniające, po części alternatywne dla tras „Szlaków Po-
granicza”. Wytyczono je w ostatnich latach z inicjatywy władz miasta 
i gminy, a łączna ich długość to ��0 km, podzielonych na 6 tras. Trasy po-
prowadzono, w sposób umożliwiający jazdę w obu kierunkach, droga-
mi o niewielkim ruchu samochodowym, przebiegającymi jednocześnie 
przez urokliwe tereny parków przyrody. Każda z nich, poza 6 – ostatnią 
– zaczyna się i kończy w Narolu i oznakowana jest innym kolorem. Trasa 
zielona (�6 km), trasa czerwona (�8 km), trasa żółta (�5 km), trasa niebie-
ska (�0 km), trasa pomarańczowa (�0 km) oraz trasa fioletowa (�8 km). 
Wyjątkowa dbałość o kulturowe, muzyczne i historyczne skarby sprawi-
ły, że Narolszczyzna stała się niezwykłym miejscem na trasie wędrówek 
turystów oraz miejsc polecanych do odwiedzenia. Narol urzekł już wielu 
soją wyjątkową przyrodą, nieskazitelną z dala od dużych miast i przemy-
słu. Dlatego warto tutaj przyjechać i odkryć magię i urok tej przyjaznej 
gościom i turystom Ziemi.

Narolskie Centrum Infromacji 

www.narol.pl
www.bramyroztocza.pl
www.gok.narol.pl

Pałac w Narolu

Zespół cerkiewny w Woli Wielkiej

Wirtualny spacer po gminie Narol 

Instytucje

Urząd Miasta i Gminy Narol Narol, ul. Rynek 1 tel. 16 631 70 86, fax 16 631 71 04 urzad@narol.pl www.narol.pl 

Gminny Ośrodek Kultury Narol, ul. Warszawska 27 tel. 662 118 799, fax 16 631 701 
04 gok@narol.pl www.gok.narol.pl

Narolskie Centrum Informacji Narol, ul. Rynek 1 tel. 606 758 727 nci@narol.pl
Izba Pamięci w Lipsku Lipsko, ul. Mogiłek 1 tel. 16 631 70 19
Noclegi w gminie Narol

Dębowy Dwór Ruda Różaniecka 182 A tel. 16 631 38 15, 661 053 911 biuro@debowy-dwor.pl www.debowy-dwor.pl
PAŁACOWA 
Hotel - Restauracja - Camper Park Narol, ul. Parkowa 2 tel. 16 631 92 23, fax: 16 631 92 24 info@palacowa.com.pl www.palacowa.com.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Huta Różaniecka 60 tel. 16 631 96 14 www.schronisko-huta.cba.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ruda Różaniecka 180 tel. 16 631 96 19 zs_ruda_rozaniecka@
wp.pl

„TANEW” - Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczynkowy Pizuny, Łukawica 96 tel. 660 421 930 www.pizuny.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur 

Pizuny (k. Łukawicy), 
Łukawica 14 tel. 16 631 70 72, 608 209 364 www.mamczur.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Pod Lasem Łukawica 92a tel. 16 631 73 56, 695 369 954 mariaplazio@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Głaz Wola Wielka 62 tel. 16 631 74 22

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

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

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Źródełko Podlesina 19a tel. 607 101 263

Gospodarstwo Agroturystyczne 
U Kossaków Dębiny 42 tel. 16 631 70 38, 604 754 678

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

Gospodarstwo Agroturystyczne
Dorota Szałańska Ruda Różaniecka 226 tel. 604 643 959

Dom Letniskowy 
Grażyna Wierzchowska Ruda Różaniecka 8 tel. 16 631 12 49, 604 885 550 Jarmark Galicyjski

Narol 
muzyczna stolica Roztocza
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Gmina Cieszanów po-
łożona jest w północ-

no-wschodniej części woje-
wództwa podkarpackiego 
na terenie Płaskowyżu Tarno-
grodzkiego. Jej północne ob-
szary usytuowane są na skra-
ju Roztocza i Puszczy Solskiej. 
W gminie Cieszanów piękno 
przyrody i dziedzictwo kul-
turowe w postaci cennych 
zabytków doskonale har-
monizuje z nowoczesnością. 
Teren ten stanowi świetne 
miejsce do wypoczynku. 
W pobliżu Cieszanowa po-
łożony jest jeden z najcie-
kawszych w tej części Polski 
rezerwatów przyrody „Jed-
lina”, chroniący starodrzew 

jodłowy. Znajdują się w nim ponad ��0 – letnie jodły o wysokości nawet 
40 m, a także liczne gatunki rzadkich i chronionych roślin oraz zwierząt. 
Po rezerwacie można poruszać się wyznaczoną ścieżką dydaktyczną. 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. Jest to zbiornik wodny o po-
wierzchni 4 ha z plażą, terenami zielonymi i parkingiem. Wstęp kosztu-
je symboliczną złotówkę. Na kąpielisku poza kąpielą w czystej wodzie 
można skorzystać z wielu atrakcji, w tym z wypożyczalni kajaków, rower-
ków wodnych i rowerów turystycznych oraz gastronomii. Dzięki dużym 
inwestycjom w okresie letnim dostępne będą dla turystów domki kem-
pingowe. Na terenie kąpieliska „Wędrowiec” powstała ponadto Wioska 
Kozacka, w której członkowie Cieszanowskiego Bractwa Srebrnego 
Miecza, kultywującego tradycje oręża polskiego z XVII w., organizują 
zawody łucznicze, pokazy walk i tańca dawnego. Przez obszar gminy 
Cieszanów prowadzi fragment Szlaku Jana III Sobieskiego, w ramach 
którego w Cieszanowie odbywają się inscenizacje historyczne związane 
z epoką tego wybitnego władcy. 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.

Wśród licznych zabytków architektury sakralnej prawdziwą perłą 
jest jedna z najstarszych w Europie drewniana cerkiew w Gorajcu z �586 
r. Godne uwagi są również inne cerkwie, zarówno drewniane (w Choty-
lubiu, Kowalówce i Dachnowie), jak i murowane (w Cieszanowie, Nowym 
Siole, Niemstowie, Nowym i Starym Lublińcu). W Cieszanowie znajduje 
się wzniesiony w �800 r. kościół parafialny pw. św. Wojciecha oraz 
pomnik ku czci króla Jana III Sobieskiego z �88� r. Miłośników forty-
fikacji zainteresują dawne sowieckie betonowe schrony bojowe „Linii 
Mołotowa” z �940 r., umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dach-
nowa, Chotylubia i Rudki. Wiedzie po nich ścieżka rowerowa „Szlakiem 
fortyfikacji Linii Mołotowa” o długości �� km.

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 niektórych dziennikarzy 
„Podkarpackim Woodstockiem” na trwałe wpisał się w kalendarz dużych 
imprez muzycznych w kraju. W �0�� roku podczas czwartej edycji festiwal 
odwiedziło łącznie ponad �4 tys. widzów. Dzięki różnorodności stylistycz-
nej zaproszonych wykonawców każdy znajdzie coś dla siebie. Występują 
na nim znane zespoły polskie i zagraniczne, jak też młode i debiutujące 
grupy, dla których jest to znakomita okazja do zaprezentowania się przed 
szerszą publicznością. Cieszanów Rock Festiwal to nie tylko koncerty mu-
zyczne, ale także wiele atrakcji w ramach Strefy Aktywności i miasteczka 
organizacji pozarządowych City NGO. To możliwość poznania świetnych 
ludzi i spędzenia wolnego czasu w malowniczej miejscowości na skraju 
Roztocza. Leśne wędrówki, odkrywanie tajemnic przeszłości i dobra za-
bawa na licznych imprezach kulturalnych - to wszystko czeka na gości. 
Zapraszamy do odwiedzenia gminy Cieszanów!

www.cieszanow.eu
www.cieszanowrockfestiwal.pl

Czas na Cieszanów

Cerkiew w Gorajcu

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 
o długości �� km, oznakowany niebieskimi znakami. Szlak prowadzi z Lu-
byczy Królewskiej do Zatyla. Ciekawymi miejscami do odkrycia są rezer-
waty przyrody: Machnowska Góra, Korhynie i Jalinka. Od �0�� roku 
można również udać się na spływ kajakowy rzeką Sołokiją.

Okryte lasami wzgórza roztaczają nad okolicą niezwykłą aurę 
tajemniczości. Jednym z nich jest najwyższe wzniesienie w wojewódz-
twie lubelskim Krągły Goraj - �88,7 m n.p.m. Wokół niego znajdują się 
pozostałości burzliwej historii tych terenów - schrony bojowe tzw. Li-
nii 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 skrzemieniałych 
drzew w Siedliskach. We wsi znajduje się muzeum, gdzie można je 
zobaczyć. Są tu okazy skamieniałych drzew liczących �0 milionów lat. 
W celu objęcia ochroną tego bogactwa geologicznego czynione są 
starania o utworzenie Geoparku – „Kamienny las na Roztoczu”. 

www.kamiennylas.pl
www.lubycza.pl

Cerkiew w Hrebennem

Muzeum w Siedliskach

Rajd Lubycza Królewska – Rawa Ruska

Bunkry linii Mołotowa

Film promujący gminę 
Lubycza Królewska

Film z Cieszanów Rock Festiwal 2013
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Tomaszów Lubelski
miasto pełne historii

Tomaszów Lubelski jest stolicą Roztocza Środkowego (zwanego 
również Roztoczem Tomaszowskim). Miasto malowniczo położone 

jest na pograniczu Roztocza i Grzędy Solskiej nad rzeką Solokiją. Przez 
Tomaszów przebiega droga krajowa nr �7, dawny szlak Inter Mare łączą-
cy Bałtyk z Morzem Czarnym. To najkrótsza droga z Warszawy do 
Lwowa i na Kresy. Szlaki turystyczne prowadzące przez miasto umożli-
wiają poznawanie przyrody i kultury Roztocza, a także miejsc wydarzeń 
historycznych.

Miasto Tomaszów założone zostało przez kanclerza Jana Zamoy-
skiego ok. �590 r. Początkowo zwane Jelitowem, uzyskało prawo miej-
skie w �6�� r. Twórcą planu miasta jest Bernardo Morando - ten sam, 
który wcześniej zaprojektował Zamość. Centralne miejsce zajmuje kwa-
dratowy rynek (�40x�40m), z którego na cztery strony świata odchodzą 
ulice prowadzące w kierunku Zamościa, Lwowa, Szczebrzeszyna i So-
kala. 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 ina-
czej Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, to jeden z najcenniejszych 
zabytków sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Ufundo-
wany został w �6�7 r. przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Był prze-
budowywany w �7�7 r. oraz odnawiany po zniszczeniach I i II wojny 
światowej. Modrzewiowy kościół ma dwie wieże w fasadzie zwieńczone 
wielo-bocznymi, baniastymi hełmami z iglicami. Wewnątrz znajduje się 
bogate wyposażenie barokowe, m.in. wczesnobarokowy ołtarz główny 
z I połowy XVII wieku.a także obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Nieopodal 
kościoła znajduje się murowana cerkiew prawosławna pw. św. Miko-

łaja Cudotwórcy z �890 
r. Ciekawym przykładem 
rosyjskiej architektury 
drewnianej jest budy-
nek tzw. czajni z �90� r., 
który początkowo służył 
jako herbaciarnia. Obec-
nie budynek pełni rolę 
handlową. Warto od-
wiedzić także Muzeum 
Regionalne z ciekawy-
mi wystawami stałymi 
i czasowymi.

Dziś Tomaszów tętni życiem kulturalnym i sportowym. Organizo-
wane tu imprezy kulturalne i sportowe są atrakcją nie tylko dla mieszkań-
ców, ale też odwiedzających Tomaszów turystów. Najważniejsze z nich 
to, Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Wrotkach, Międzynarodowy 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Tomasovia Cup”, Dni Tomaszowa z Ra-
diem Lublin, Dni Muzyki Sakralnej, Międzynarodowy Turniej Karate Ky-
okushin . W sierpniu miasto zaprasza na Tomaszowski Jarmark Ordy-
nacki. We wrześniu odbywa się Rekonstrukcja Bitew Września 1939 
r. pod Tomaszowem Lubelskim jest to jedna z największych w Polsce 
rekonstrukcji historycznych II Wojny Światowej.

W pobliżu Tomaszowa znajduje się szereg szlaków i ścieżek da-
jących doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej 
i konnej. Dużą atrakcję jest Siwa Dolina, niezwykle urokliwe miejsce 
w zachodniej części miasta. Jest to teren wykorzystywany w celach 
sportowych i rekreacyjnych, latem przez rowerzystów a zimą przez nar-
ciarzy biegowych. Doskonale przygotowane , oświetlone i naśnieżane 
trasy biegowe umożliwiają uprawianie sportów zimowych. Kompleks 
sportowo-rekreacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji posiada bazę noclego-
wą, korty tenisowe, tor dojazdy na łyżworolkach i nartorolkach. Czynny 
wypoczynek oferuje także pobliska stadnina koni w Dąbrowie Toma-
szowskiej. Dzięki niej miłośnicy turystyki konnej mogą zwiedzać Rozto-
cze z grzbietu wierzchowca. Zimą organizowane są kuligi z ogniskiem. 
W mieście i w jego pobliżu usytuowane są obiekty noclegowe o wyso-
kim standardzie.

www.tomaszow-lubelski.pl

Film z rekonstrukcji 
bitwy pod Tomaszowem

Tomaszów nocą

Modrzewiowy kościół

Rekonstrukcja bitwy pod Tomaszowem

Nadleśnictwo Tomaszów
ul. Mickiewicza �, Pasieki
��-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 �4 50, 84 664 �4 58/59
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.lublin.lasy.gov.pl/tomaszow

Blisko połowę powierzchni Nadleśnictwa Tomaszów stanowią lasy 
ochronne, chroniące głównie gleby i wody. Niewielka część jego 

obszaru wchodzi w skład � parków krajobrazowych: Krasnobrodzkiego 
i Południoworoztoczańskiego. Na terenie Nadleśnictwa utworzono 9 
rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni �0�,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 rez-
erwaty leśne, chroniące głównie stare drzewostany z udziałem lipy, mo-
drzewia, buka, jodły i dębu. Indywidualne formy ochrony obejmują jeden 
użytek ekologiczny - „Stawy w Tarnawatce” oraz cztery pomniki przyrody.

Rezerwat Jalinka

Utworzony został w �000 r. na niewielkim obszarze �,8 ha w Połud
nioworoztoczańskim Parku Krajobrazowym w gminie Lubycza Królews-
ka. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko grądowe z udziałem jodły, 
fragmenty skrzemienianych drzew trzeciorzędowych w glebie, oraz 
rzadkie gatunki roślin. Spotykany jest tu również starodrzew dębowy 
osiągający wiek ponad �00 lat. Rzadka roślinność jaka występuje na tym 
obszarze to: wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, gnieźnik leśny 
i podkolan biały. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna „Szlak-
iem Skamieniałych Drzew” o długości � km. Dzięki niej można poznać 
historię i przyrodę tej okolicy. Na ścieżce znajduje się również muz-
eum fosyliów w Siedliskach. Największą atrakcją ścieżki są fragmenty 
skrzemieniałych drzew sprzed ponad �8 mln lat. 

Rezerwat Piekiełko

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

Rezerwat Machnowska Góra

Rezerwat utworzono w �00� roku w gminie Lubycza Królewska 
w powiecie tomaszowskim, na powierzchni �5,�0 ha. Powołany został 
w celu ochrony roślinności kserotermicznej z licznymi chronionymi ga-
tunkami flory i fauny. 

Ścieżka rowerowa Hrebenne-Siedliska

Wyjątkowo malownicza ścieżka ma kształt pętli o długości �� km. 
Na �7 przystankach zwiedzający mogą poznać wybrane informacje 
dotyczące hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ornitologii oraz historii 
okolicznych terenów.

Kwatera myśliwska Pańków

Budynek usytuowany jest na skraju wioski w kompleksie leśnym 
,,Uroczysko Pańków”. Kwatera dysponuje � pokojami z 5 miejscami no-
clegowymi. 

Kwatera myśliwska Pańków
Pańków 84, ��-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 �4 58 
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/pankow -��47
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Tyszowce kraina kwitnącej fasoli
Skarby z Czermna

 film dokumentalny

Tyszowce były przez wiele lat stolicą polskiego szewstwa. 
W przeszłości szyto tu skórzane buty „tyszowiaki” które się-

gały powyżej kolan. Takie buty były uniwersalne, gdyż każdy pasował na 
obie nogi: nie trzeba było więc zastanawiać się, który jest prawy, a któ-
ry lewy. Do tego były wyjątkowo solidne i długo służyły właścicielowi. 
W �4�0 r. Władysław Jagiełło zamawiał „tyszowiaki” dla swoich żołnierzy, 
którzy walczyli z Krzyżakami pod Grunwaldem.

Dziś miasto Tyszowce to ciche kresowe miasteczko, stolica gminy 
z bogatą historią i rolniczym charakterem. Południowa jej część położo-
na 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 bez-
cenne ozdoby i inne przedmioty świadczące o potędze grodu. Skarby 
z Czermna zostały laureatem głównej nagrody w plebiscycie National 
Geographic – Travelery �0��.

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 po-
radzić z dobyciem miasteczka, podarowali mieszkańcom Tyszowiec �� 
ogromnych świec które były wypchane prochem. Mieszkańcy zosta-
li 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. 

Płynące przez gminę Tyszowce rzeki Huczwa i Sienocha są wy-
jątkowymi ostojami przyrody. Ogromne kompleksy podmokłych łąk 
są siedliskiem wielu gatunków ptaków, które co raz częściej obserwu-
ją miłośnicy ornitologii z całej Europy. Powstału tu obszary specjalnej 
ochrony ptaków Natura �000: „Skarpa dobużańska”, „Ostoja Pastwi-
ska nad Huczwą”, „Zlewnia Górnej Huczwy” i „Dolina Sieniochy”. 
Sama rzeka Huczwa jest staje się popularnym szlakiem kajakowym. 
Na spływ można wyruszyć z Tyszowiec po rzece Huczwie przez grodzi-
sko w Czermnie, Turkowice, Werbkowice do Hrubieszowa.

www.tyszowce.pl

Festiwal kultury antycznej

Grodzisko w Czermnie

Skarby z Czermna Gmina Bełżec leży na pograniczu Roztocza 
Środkowego i Wschodniego, dzięki temu jest 

dogodnym miejscem z którego można rozpocząć turystyczną wę-
drówkę. Gmina jest najmniejszą gminą województwa lubelskiego, ale 
ma wiele do zaoferowania turystom poszukującym ciekawych historii 
i nieskażonej przyrody. Zachowały się tu liczne ślady bogatej przeszło-
ści w postaci cennych zabytków sakralnych i świeckich. Na szczególną 
uwagę zasługuje spuścizna związana z dawnym położeniem przygra-
nicznym i dziedzictwo niegdyś ważnej kolejowej stacji. O tragicznych lo-
sach Bełżca w latach II wojny światowej przypomina Muzeum Miejsce 
Pamięci oraz ekspresyjny pomnik wybudowany na miejscu dawnego 
obozu zagłady ludności żydowskiej oraz stojący wśród lip pomnik upa-
miętniający romskie ofiary obozu pracy w Bełżcu. 

Jedną trzecią obszaru gminy porastają lasy, ostoja różnego rodzaju 
zwierzyny. Przyrodniczym symbolem gminy jest jałowiec pospolity 
– pomnik przyrody, ponad dwuwiekowy krzew, który w chwili obecnej 
przybrał postać sporego drzewa o wysokości 7,5 m oraz gronostaj, uro-
czy mieszkaniec Gronostajowej Doliny rzeki Kryniczki. Wśród turystów 
nieodmiennie zachwyt budzą malownicze podbełżeckie krajobrazy do 
podziwiania zwłaszcza na trasach pieszych i rowerowych. Wybór gminy 
Bełżec na miejsce wypoczynku to dobra decyzja.

Turysto, będąc w gminie Bełżec pamiętaj o tym, aby:

• odwiedzić Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, 
gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, w tej świąty-
ni doszło w �97� roku do spotkania dwóch wielkich kardynałów: 
Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego;

• sfotografować przepiękną drewnianą cerkiew greckokatoli-
cką pod wezwaniem Św. Bazylego z �756 roku;

• zadumać się nad dziejami Polski przy pamiątkowym krzyżu 
na tzw. Górnej Budce na dawnej granicy pomiędzy zaborem 
austriackim i rosyjskim;

• odszukać tajemniczy Bunkier Linii Mołotowa zlokalizowany 
obok miejscowości Szalenik-Kolonia;

• dowiedzieć się, dlaczego mała stacja kolejowa Bełżec tak liczy 
się na kolejowej mapie kraju;

• delektować się panoramą Roztocza Wschodniego, zatrzymując 
się pod Brzezinami i spojrzeć w stronę starszego brata Bełżca 
– miasteczka Bełz na Ukrainie;

• poznać legendy związane z kapliczkami znajdującymi się w Beł-
żcu i Chyżach;

• koniecznie zobaczyć malownicze krajobrazy Żyłki, gdzie znaj-
duje się przepiękny, dziewiczy zalew Młynki oraz rzadko spoty-
kane rośliny;

• spróbować spotkać się oko w oko z gronostajem;

• wybrać się na wędrówkę po Turystycznym Szlaku Transgra-
nicznym Bełżec – Bełz – Bełżec, który ma ��� km długości 
i przebiega przez �� wartych poznania miejscowości po obu 
stronach granicy. Jest on efektem współpracy partnerskiej Gmi-
ny Bełżec i Miasta Bełz na Ukrainie.

Zatem czas na odkrycie Gminy Bełżec. Zapraszamy!

Więcej informacji na: 

www.belzec.pl
www.belzec-belz.pl

Bełżec 
łączy Roztocze

Cerkiew grecko-katolicka pw. Św. Bazylego

Wirtualny spacer po gminie Bełżec

Pomnikowy jałowiec w Bełżcu

Zalew Młynki
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Biłgoraj

��.�0 spotkanie z przewodnikiem przy 
restauracji Sitarska. Spacer i zwiedzanie 
miasta, zapoznanie się z wielokulturo-
wością i tradycjami Biłgoraja: zwiedza-
nie Zagrody Sitarskiej, kościoła pw. św. 
Jerzego (dawna cerkiew unicka z XVIII 
w.) i innych

- druga i czwarta niedziela każdego miesiąca 
od kwietnia do października, godz. �6.00

Zielony Kulig i wieczór 
w stadninie koni

�6.00, Krasnobród, spotkanie uczest-
ników „cypelek na Zapiasku” u zbiegu 
ulic W. Sikorskiego i T. Kościuszki. Prze-
jazd zaprzęgiemi konnym doliną Wie-
prza i leśnymi duktami do stadniny koni 
Bretania. Pobyt przy ognisku.

- niedziela, godz. �6.00

Ruszów

�6.00, Ruszów 9, Olejarnia Świąteczna. 
Pokaz tłoczenia oleju, degustacja, zwie-
dzanie skansenu urządzeń służących 
do obróbki roślin oleistych. Możliwość 
zakupu na miejscu oleju i innych pro-
duktów.

- środa, piątek, godz. �6.00

Krasnobród

��.�0, spotkanie uczestników przy 
punkcie Infotmacji Turystycznej, ul. 
Tomaszowska �5. Zwiedzanie kościoła 
NMP i klasztoru Dominikanów, Mu-
zeum Wsi Krasnobrodzkiej, wystawy 
wieńców dożynkowych, spacer do 
Kaplicy Objawień i „cudownego źró-
dełka”.

- niedziela, godz. ��.�0

Wycieczka rowerowa 
do ordynackiej leśniczówki 

�6.00, Zwierzyniec, spotkanie uczestników 
- wypożyczalnia rowerów, ul. �-go Maja ��. 
Przejazd ścieżką do stawów Echo. Czarny 
Staw na strumieniu Świerszcz, Malowany 
Most, Florianka. Zwiedzanie Izby leśnej 
w zabytkowej leśniczówce, pomniki przy-
rody i ścieżka dendrologiczna. Zwiedzanie 
ośrodka hodowli zachowawczej konika 
polskiego.  czwartek, godz. �6.00

Susiec - spacer do rez. Nad Tanwią

�6.00, spotkanie uczestników na par-
kingu przy GOK, ul. Tomaszowska �00. 
Przejście z przewodnikiem/instrukto-
rem Nordic Walking duktami leśnymi do 
wodospadu na Jeleniu i spacer ścieżką 
przyrodniczą do rezerwatu Nad Tanwią. 
Pobyt przy ognisku na Zaścianku. Zaba-
wy plebejskie i gawędy o przeszłości.

- piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, godz. 
�6.00

Zwierzyniec - Zwierzyńczyk

�6.00, Zwierzyniec, spotkanie uczestni-
ków na parkingu przy Ośrodku Edukacyj-
no - Muzealnym, ul. Plażowa �. Zwiedza-
nie miasta, pałac plenipotenta, kościółek 
„na wodzie”, spacer aleją widokową: 
Zwierzyńczyk, „Droga Królewska”.

- środa, sobota, godz. �6.00

Krasnobród Szur 

- questing z artystami

Zabawa terenowa z mapą, przy pomo-
cy której docieramy do Galerii Szur, na 
spotkanie z artystami, by wziąć udział 
w zabawach etnograficznych i warszta-
tach instalacji artystycznych.

- czwartek, sobota

Tomaszów Lubelski 

��.�0, spotkanie uczestników B.T. Quand, 
ul. Zamojska �. Spacer z przewodnikiem 
po centrum miasta. Zapoznanie z zało-
żeniami achitektonicznymi, zwiedzanie 
barokowego kościółka p.w. NMP - Sank-
tuarium M. B. Tomaszowskiej, przejście 
na cmentarz żydowski, zwiedzanie cer-
kwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja.

- poniedziałek, godz. ��.�0

Józefów

�6.00, spotkanie uczestników przy punk-
cie Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 
�7A. Spacer z przewodnikiem po miej-
scowości, zapoznanie z historią, spacer 
do kamieniołmów, wejście na wieżę wi-
dokową, obejrzenie panoramy. Zwiedza-
nie zabytkowej synagogi, miejscosego 
kirkutu oraz zabytkowego kościoła.

- czwartek, godz. �6.00

Szczebrzeszyn

zwiedzanie miasta z wejściem do 
obiektów: synagogi, cerkwi i kościo-
łów oraz wizyta w galerii artystycznej 
– zbiórka przy pomniku chrząszcza na 
Rynku godz. �6.�0 – cena �0 zł/osoba 
– każdy wtorek 

- wtorek, godz. �6.00

Zamość

zwiedzanie miasta z przewodnikiem w stro-
ju historycznym, obejrzenie makiety miasta 
w Muzeum Zamojskim, obejrzenie fortyfikacji, 
ciekawostki z życia na dworze hetmana Jana 
Zamoyskiego– zbiórka B.T. Quand ul. Ormiań-
ska �0 godz. ��.�0 – cena �0 zł

- piątek, sobota i niedziela, w piątek dodatko-
wo godz. �5.00

Aktywny wypoczynek Organizator: B.T. QUAND
Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 2

tel. 84 665 89 90, 782 300 400
www.quand.com.pl
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Przyjeżdżając na Roztocze należy pamiętać 
o paszporcie. W czasie wakacji organizujemy jed-

nod niowe wycieczki do Lwowa 5 razy w tygodniu. 
Jeździmy według czterech różnych programów 
pokazując za każdym razem inne atrakcje tego mia-
sta. nasze autokary lub mikrobusy zabierają z po-
danych przystanków zgłoszone wcześniej do nas 
osoby na wycieczkę do Lwowa - aby pokazać uroki 
tego miasta (też leżącego na Roztoczu) i odwożą do 
miejsc wsiadania. W każdą sobotę nasze autokary 
zabierają chętnych z Lublina wyjazd godz. 4.00

KWIECIEŃ
05.IV Lwów w każdą sobotę
12.IV Lwów w każdą sobotę

12-13.IV Lwów - Perła Galicji
19.IV Lwów w każdą sobotę
26.IV Lwów w każdą sobotę

26-27.IV Lwów - Perła Galicji

MAJ
01.V Ni ma jak Lwów
02.V Ni ma jak Lwów
03.V Lwów w każdą sobotę

03-04.V Lwów - Perła Galicji
04.V Ni ma jak Lwów
10.V Lwów w każdą sobotę

10-11.V Lwów - Miasto 
Wschodu i Zachodu

17.V Lwów w każdą sobotę
17-18.V Lwów - Perła Galicji

24.V Lwów w każdą sobotę
31.V Lwów w każdą sobotę

31.V - 01.VI Lwów - Perła Galicji

CZERWIEC
07.VI Lwów w każdą sobotę

07-08.VI Drohobycz i Galicyjskie 
miasteczka

14.VI Lwów w każdą sobotę
14-15.VI Lwów - Perła Galicji

19.VI Ni ma jak Lwów
20.VI Ni ma jak Lwów
21.VI Lwów w każdą sobotę
22.VI Ni ma jak Lwów
28.VI Lwów w każdą sobotę

28-29.VI Lwów - Perła Galicji

LIPIEC
01.VII Ni ma jak Lwów
02.VII Lwów wielokulturowy
03.VII Ni ma jak Lwów
04.VII Żółkiew i Lwów
05.VII Lwów w każdą sobotę
06.VII Wołyńskie obrazki
08.VII Ni ma jak Lwów
09.VII Lwów wielokulturowy
10.VII Ni ma jak Lwów
11.VII Żółkiew i Lwów
12.VII Lwów w każdą sobotę

12-13.VII Lwów - Perła Galicji
12-13.VII Na szlakach Wołynia

13.VII Roztocze ukraińskie
15.VII Ni ma jak Lwów
16.VII Lwów wielokulturowy
17.VII Ni ma jak Lwów
18.VII Żółkiew i Lwów
19.VII Lwów w każdą sobotę

19-20.VII Po ziemi Lwowskiej
20.VII Miasteczko Bełz
22.VII Ni ma jak Lwów
23.VII Lwów wielokulturowy
24.VII Ni ma jak Lwów
25.VII Żółkiew i Lwów
26.VII Lwów w każdą sobotę

26-27.VII Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

26-27.VII Szemrany Lwów 
29.VII Ni ma jak Lwów
30.VII Lwów wielokulturowy
31.VII Ni ma jak Lwów

SIERPIEŃ
01.VIII Żółkiew i Lwów
02.VIII Lwów w każdą sobotę

02-03.VIII Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

03.VIII Wołyńskie obrazki
05.VIII Ni ma jak Lwów
06.VIII Lwów wielokulturowy
07.VIII Ni ma jak Lwów
08.VIII Żółkiew i Lwów
09.VIII Lwów w każdą sobotę

09-10.VIII Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

09-10.VIII Drohobycz i Galicyjskie 
miasteczka

10.VIII Roztocze ukraińskie
12.VIII Ni ma jak Lwów
13.VIII Lwów wielokulturowy
14.VIII Ni ma jak Lwów
15.VIII Żółkiew i Lwów
16.VIII Lwów w każdą sobotę

15-17.VIII Tylko we Lwowie
19.VIII Ni ma jak Lwów
20.VIII Lwów wielokulturowy
21.VIII Ni ma jak Lwów
22.VIII Żółkiew i Lwów
23.VIII Lwów w każdą sobotę

23-24.VIII Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

24.VIII Miasteczko Bełz
26.VIII Ni ma jak Lwów
27.VIII Lwów wielokulturowy
28.VIII Ni ma jak Lwów
29.VIII Żółkiew i Lwów
30.VIII Lwów w każdą sobotę

30-31.VIII Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

WRZESIEŃ
04.IX Ni ma jak Lwów
06.IX Lwów w każdą sobotę

06-07.IX Lwów – Miasto 
Wschodu i Zachodu

07.IX Wołyńskie obrazki
11.IX Ni ma jak Lwów
13.IX Lwów w każdą sobotę
14.IX Roztocze ukraińskie
18.IX Ni ma jak Lwów
20.IX Lwów w każdą sobotę
21.IX Miasteczko Bełz

20-21.IX Luminarze Lwowa
25.IX Ni ma jak Lwów
27.IX Lwów w każdą sobotę

27-28.IX Wesoły Lwów

PAŹDZIERNIK
4.X Lwów w każdą sobotę

4-5.X Lwów - Perła Galicji
11.X Lwów w każdą sobotę
18.X Lwów w każdą sobotę
25.X Lwów w każdą sobotę

25-26.X Lwów ekonomiczny

Wycieczki 
z paszportem

INFORMACJE I ZAPISY:

B.T. QUAND
Tomaszów Lub., ul Zamojska 2
tel. 84 665 89 90, 84 664 21 37

Zamość ul. Ormiańska 30
tel. 84 639 06 72, 84 542 19 93, 697 400 888

Zamość ul. Łukasińskiego 2 E
tel. 697 400 888

Lublin ul. Graniczna 4/1,  
tel. 81 44 80 678, 781 400 800

PRZEDSTAWICIELE NA ROZTOCZU

Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
parking przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
tel. 507 189 967

Krasnobród, ul. Tomaszowska 25
Informacja Turystyczna
tel. 84 534 28 42

Susiec, ul. Turystyczna 27
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Sosnowe Zacisze”
tel. 84 665 40 20, 725 400 300

Józefów, ul. Kościuszki 37a
Informacja Turystyczna
tel. 84 687 96 69 

5:30 Zamość 
Przejazd przez: Wólka Wieprzecka - 
Kosobudy - Obrocz 
- Guciów - Bondyrz - Hutki  
6:00 Krasnobród 
6:30 Tomaszów Lub.

5:00 Zwierzyniec  
5:25 Józefów  
5:45 Majdan Sopocki  
6:00 Susiec
Dotyczy wycieczek jednodniowych

telefon dyżurny 782 300 400

Lwów (ukr. Lviv) jest największym miastem Ukrainy Zachodniej i re-
gionu Roztocza. To niegdyś polskie miasto jest pełne wspaniałych 

zabytków i magicznych miejsc. Lwów jest również ojczyzną wielu 
znakomitych postaci kilku narodów i miejscem tragicznych wydarzeń 
ubiegłego stulecia. Lwowskie Stare Miasto wpisane jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe, na którym 
znajduje się tzw. Wysoki Zamek, wznoszące się na wysokość 409 m. To 
także najwyższe wzniesienie pasma Roztocza. Z jego szczytu rozpościera 
się panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi 
zielonymi dachami kościołów. Dzięki doskonałemu połączeniu ar-
chitektonicznych i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Eu-
ropy z wpływami włoskimi i niemieckimi Lwów stawiany jest na równi 
z Krakowem, Wiedniem czy Budapesztem. Wielokulturowość i toler-
ancja religijna wywarły trwały ślad na charakterze miasta i jego architek-

turze. Można tu odnaleźć wiele budynków w stylu renesansowym, 
barokowym czy klasycystycznym. Najsłynniejszymi zabytkami miasta 
są: Katedra Łacińska z kaplicami: Kampianów i Boimów, Katedra św. 
Jura, Katedra ormiańska, Kościół Dominikanów, Czarna Kamienica 
i Ratusz na Rynku, Arsenał Królewski i Miejski, Teatr Wielki (Teatr Op-
ery i Baletu) i świadek trudnych losów mieszkańców miasta Cmentarz 
Łyczakowski wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich. 

Dziś Lwów to dynamiczna metropolia pełna młodych, 
uśmiechniętych ludzi. Życie miasta koncentruje się na Prospekcie Swo-
body (dawnych Wałach Hetmańskich), głównej promenadzie Lwowa. Tu 
obok pomników wieszczów Polski i Ukrainy Adama Mickiewicza i Tarasa 
Szewczenki możemy spotkać ulicznych grajków, grupy turystów i młode 
pary. Muzyka rozbrzmiewa również na Rynku Starego Miasta i poblis-
kich urokliwych uliczkach. Lwów nazywany jest stolicą ukraińskiej kul-
tury. Każdego roku w mieście odbywa się ponad 50 wydarzeń kultur-
alnych i festiwali. Najciekawsze z nich to: Dzień Batiara, Festiwal Kawy, 
Święto Czekolady czy Święto Pampucha. Warto wybrać się do lwowskich 
galerii w tym do największej Lwowskiej Galerii Sztuki oraz wybrać się 
na spektakl do Opery Lwowskiej. 

W �0�� roku Lwów był jednym z miast w którym rozgrywane były 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Na potrzeby mistrzostw wybudow-
any został nowoczesny stadion Lviv Arena, przebudowano wiele ulic, 
otwarto nowe hotele i restauracje. Kibice z całej Europy mogli przekonać 

się o lwowskiej gościnności i zasmakować w oryginalnej, wielonarodowej 
kuchni. Setki restauracji oferują m. in.: tradycyjną kuchnie ukraińską, 
przedwojenną kuchnię lwowską, kuchnię polską, ormiańską, gruzińską 
i włoską. Szczególne znaczenie dla lwowian ma tradycja podawania i picia 
kawy, której kuszący aromat roztacza się na prawie każdej ulicy miasta.

Do Lwowa możemy dostać się przez przejście graniczne w Hre-
bennem. Komunikację publiczną zapewnia PKS Wschód oddział w To-
maszowie Lubelskim, który w sezonie letnim oferuje poranne kursy do 
Lwowa z tomaszowskiego dworca. Informacja pod numerem telefonu 
84 664 �4 94. Do Lwowa kursują również autobusy ukraińskie. Warto 
skorzystać z oferty Biura Turystycznego QUAND, które organizuje jed-
nodniowe i dłuższe wycieczki do Lwowa i na Ukrainę z bogatym pro-
gramem i profesjonalnymi przewodnikami. 

www.dolwowa.com

Ni ma jak 

Lwów

Teatr Wielki

Lwowskie Batiary

www.quand.com.pl               www.dolwowa.comKościół dominikanów
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Kwiecień
�� IV Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim w Zamościu.
�� IV  Kiermasz Wielkanocny. Horyniec-Zdrój.
�� IV  Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. GOK Bełżec, Kościół MB 

Królowej Polski w Bełżcu.
�4-�5 IV Zamojskie Premiery Teatralne. ZDK w Zamościu.
�5 IV Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości. Rynek miejski w Tomaszowie Lub.
�6 IV 40. Rajd “Spotkanie z wiosną” PTTK o. Zamość. Las Cetnar.
�6 IV Witajcie w Kresowej Krainie - Otwarcie Sezonu Turystycznego �0�4 

w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.
�7 IV Międzynarodowy Dzień Tańca. Tomaszowski Dom Kultury.
�7 IV Jarmark Susiecki. Park przy stacji kolejowej w Suścu. 

Maj
�-� V Roztocze Tour, czyli rowerowa EKOmajówka. Rajd rowerowy trasą 

z Polski na Ukrainę zorganizowana przez RPN oraz Jaworowski Przy-
rodniczy Park Narodowy. 

�-4 V Narolska Majówka. Narol.
�-4 V Zamojska Majówka. II Festiwal Sztuk Ulicznych “Na Bruku”.
�-4 V Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie.
�-� V Józefowska majówka rowerowa – rajd. Józefów i okolice.
� V Majówka w GOK Horyniec-Zdrój.
� V Festyn z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji � Maja. Tomaszów Lub.
� V Gorajecka Majówka – Dzień Wolności Bab – Roztoczańskie Kino 

Objazdowe. Chutor Gorajec.
�0 V Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych eliminacje regio-

nalne. Susiec GOK.
�� V Otwarte Torowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego we Wrotkar-

stwie. Tor nartorolkowy OSiR Tomasovia w Tomaszowie Lub.
�� V Dzień Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem.
�� V Bieg uliczny im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju.
�6-�7 V VII Zamojskie Muzykalia – Spotkania z Muzyką Dawną. Zamość.
�7-�8 V Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy Lubycza Królewska 

– Rawa Ruska.
�7-�8 V Zamojska Noc Muzeów.
�8 V Festiwal Folkloru - Jarmark Janowski. Janów Lubelski.
��-�4 V ��. Festiwal “Jazz na Kresach”. Zamość.
�5 V Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Wiosna na ludową nutę”. 

Cieszanów.
�5 V Konfrontacje Amatorskich Zespołów Tanecznych. Horyniec-Zdrój.

�� V �8. Rajd “Czerwony Kapturek” PTTK o. Zamość. Senderki.
�� V Strzeleckie Zawody Sportowo – Obronne. Siwa Dolina k. Tomaszowa 

Lubelskiego.
�� V 40-lecie Domu Kultury w Krasnobrodzie.
�� V – � VI Widowisko Historyczne “Szturm Twierdzy Zamość”. Zespół Staromiej-

ski w Zamościu.

Czerwiec
� VI Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Postaw na Rodzinę. Tomaszów 

Lubelski.
� VI Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Bełżca. Zalew Młynki w Żyłce k. 

Bełżca,
7-8 VI Dni Tomaszowa Lubelskiego.
7-8 VI Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa 

i Roztocza”. 
�� VI Zamojski Dzień Papieski. Rynek Wielki w Zamościu.
�5 VI Kupalnocka na ludową nutę. Narol.
�4-�5 VI 57. Rajd nocny im. Władysławy Podobińskiej PTTK o. Zamość. Osuchy.
��-�5 VI Zamojski Festiwal Kultury „ARTE, CULTURA, MUSICA, E…”. Zamojska 

Arlekinada �0�4. Rynek Wielki w Zamościu.
��-�5 VI Dni Chrząszczowego Grodu. Szczebrzeszyn.
�4-�5 VI Dni Janowa ZOOM NATURY. Park rekreacji Zoom Natury w Janowie 

Lubelskim.
�� VI – 6 VII �9. Zamojskie Lato Teatralne.
��-�� VI Rajd Rowerowy Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego. 

www.jkr.pl
��-�� VI Festiwal Sztuka Ulicy. Zamość.
�� VI Noc Świętojańska w Parku Wiejskim w Baszni Dolnej.
�8-�9 VI Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu.
�8-�9 VI Sobótka Wędkarska oraz Gminne Święto Sportu. Krynice.
�8-�9 VI Święto Kwitnącej Fasoli w Tyszowcach.
�9 VI Konkurs Piosenki Turystycznej. Józefów.
�0 VI – �� VII Plener malarsko-rzeźbiarski w Józefowie.

Lipiec
�-5 VII Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie. Łążek Garncarski koło Janowa Lub.
4-6 VII Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy �0�4 Narol – Majdan Sopo-

cki. www.nocnyrajdweteranow.pl
5-6 VII Jarmark św. Kiliana. Skierbieszów.
5-7 VII Eko Dni w Lubyczy Królewskiej.
6 VII Dni Zwierzyńca.
6 VII X Tomaszowskie Spotkania z Operetką.
6 VII Otwarcie letniska w Majdanie Sopockim.
6 VII Horynieckie Lato. Horyniec-Zdrój.
6 VII Gminne Święto Sportu. Tereszpol-Zaorenda – stadion gminny.

Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość �0�4

�0-�� VII XIV Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski. Dni Narola.
��-�� VII Festiwal Folkowisko �0�4. Chutor Gorajec k. Cieszanowa.
��-�� VII Wszystko Gra w Zamościu. Zespół Staromiejski w Zamościu.
��-�� VII Jarmark Sołecki w Machnowie Nowym.
�� VII Zamojskie Dni Folkloru – koncert w Zwierzyńcu.
�0-�7 VII Festiwal Śladami Singera. Szczebrzeszyn, Józefów, Tyszowce, Biłgoraj.
��-�� VII IX Dni Muzyki Sakralnej “Jednemu Panu Śpiewamy”. Tomaszów Lub.
�� VII III Grand Prix w Kolarstwie Szosowym Tomaszów - Susiec – Tomaszów.
�4-�0 VII Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART. Janów Lubelski.
�5-�0 VII XIII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych EURO-

FOLK – Zamość �0�4.
�8-�0 VII Dni Krasnobrodu. Przegląd Orkiestr Dętych.
�9-�0 VII Letni Piknik Rodzinny na Stawiskach w Jędrzejówce k. Narola.
�9-�0 VII Dni Tyszowiec.
�5-�6 VII Jazz Festiwal NEW COOPERATION. Rynek Wielki w Zamościu.
�7 VII XIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu.
�7 VII Jarczowski Festiwal Wielokulturowy. Izba Regionalna w Jarczowie Kol. II.
lipiec  „Barwy Roztocza Tomaszowskiego” VIII Międzynarodowy Plener 

Malarski. Tomaszów Lubelski i okolice.
lipiec-sierpień Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe. Sanktuarium Maryjne 

w Krasnobrodzie.

Sierpień
� VIII Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Kresowej Osadzie w Baszni Dln.
�-�0 VIII Roztoczański Festiwal Muzyczny. Horyniec Zdrój.
7-8 VIII Dni Tradycji Żydowskiej, Prawosławnej i Katolickiej. Szczebrzeszyn.
8-�7 VIII Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. www.laf.net.pl
8-�0 VIII Kreskon - Konwent Miłośników Fantastyki. Tomaszów Lub.
9-�0 VII Festiwal kaszy i żurawiny GRYCZAKI. Janów Lubelski.
9-�0 VIII Jarmark św. Wawrzyńca. Stadion w Bełżcu.
9-�0 VIII Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym. Zwierzyniec. 
��-�6 VIII �. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. CKF Stylowy 

w Zamościu.
�5 VIII Gminne Święto Plonów w Narolu.
�5 VIII Dzień Służb Mundurowych organizowany z okazji Święta Wojska 

Polskiego. Tomaszów Lubelski.
�6-�7 VIII Tomaszowski Jarmark Ordynacki i Wieczorne Spotkania z Muzyką.
�6-�7 VIII Festiwal Kultury Ekologicznej. Józefów.
�6 VIII Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Plaża nad 

zalewem.
�7 VIII Święto Pieroga. Horyniec-Zdrój.
�7-�4 VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej “Per Artem ad Astra”. Sanktu-

arium Maryjne i Kościół Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie.
��-�4 VIII Cieszanów Rock Festiwal �0�4.
�� VIII Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych - Zamość.

�� VIII Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kultura Łowiecką w Zwierzyńcu.
�� VIII Gminno-parafialne Święto Plonów gminy Susiec w Łosińcu. 
�4-�0 VIII Festiwal NAROLARTE im. Pana, Wójta i Plebana. Narol.
�4 VIII Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego. Stadnina Koni 

Małopolskich Tarka w Wólce Wieprzeckiej.
�4 VIII Dzień Wieprza w Wieprzowie.
�4 VIII Święto Roweru w Tomaszowie Lubelskim.
�4 VIII Gminno-Parafialne Święto Plonów. Krynice.
�0 VIII Pożegnanie wakacji – koncert na Rynku Wielkim w Zamościu.
�� VIII Inscenizacja bitwy pod Komarowem z �9�0 roku.
�� VIII Dożynki gminno-parafialne na stadionie sportowym w Bełżcu.
�� VIII Dożynki gminne w Lubyczy Królewskiej.
�� VIII Dożynki gminne w Józefowie.
�� VIII Dożynki gminno-parafialne w Tereszpolu-Zaorenda.

Wrzesień
5-6 IX Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych. Zamość. 
7 IX Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty na Wzgórze Polak.
7 IX Święto Pieczonego Ziemniaka. Tomaszów Lubelski.
7 IX Święto Plonów Powiatu Tomaszowskiego w Wożuczynie.
7 IX Gminne Dożynki w Horyńcu-Zdroju.
7 IX Dożynki Gminy Zamość.
�4 IX Dożynki Diecezjalne. Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie.
�4 IX Gminne Święto Plonów w Cieszanowie.
�4 IX Święto Pieczonego Ziemniaka w Bełżcu II.
�4 IX  Zlot Zaprzęgów Konnych w Gorajcu-Zagroble.
�9-�� IX „Ocalić od Zapomnienia” 75. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubel-

skim. Tomaszów Lubelski, Dąbrowa Tomaszowska.
�9 IX Uroczystości rocznicy Bitwy pod Narolem w Lipsku.
�9-�� IX Zamojskie Spotkania z Fantastyką. Zamość.
�0 IX III Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września Tomaszów 

– Łosiniec – Tomaszów.
�0 IX 40. Rajd Miłośników Roztocza PTTK o. Zamość. Górecko Kościelne.
�6-�8 IX Festiwal Zamojskie Dni Muzyki. Zamość.
�6 IX Święto Pieczonego Ziemniaka w Lubyczy Królewskiej. 
�6-�7 IX XVIII Ogólnopolski Rajd pieszy im. J. Jóźwiaka. Józefów.

Październik
�-4 X Rajd Rowerowy Złota Jesień z Radiem Lublin. Józefów.
4 X 45. Rajd “Rydz na patelni” PTTK o. Zamość. Długi Kąt.
5 X Dzień pieczonego ziemniaka – deptak w Horyńcu-Zdroju.
�8 X 45. Rajd “Pieczony ziemniak” PTTK o. Zamość. Szperówka.
październik VI Międzynarodowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży „Puchar 

Roztocza”

Festiwal Per Artem ad Astra w Krasnobrodzie

Festiwal Śladami Singera w Józefowie

Festiwal Folkowisko w Gorajcu

Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy

SŁONKO
4 pokoje gościnne

możliwość korzystania z kuchni
zaciszny taras, malowniczy ogród

Tomaszów Lub., ul. Aborowicza 8
email: leszeksasa@wp.pl

tel. 601 861 888
www.roztoczewita.pl/noclegi/sonko-kwatera-prywatna
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INFORMACJA TURYSTYCZNA

Zamość
Zamojski Ośrodek Informacji 
Turystycznej
Rynek Wielki 13 (ratusz)
tel. 84 639 22 92
tel./fax. 84 627 08 13
e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, 
www.zoit.zamosc.pl 

Forteczne Centrum 
Informacji Historycznej i Turystycznej
ul. Łukasińskiego 2e, tel. 84 538 70 96, 84 538 70 97
e – mail: it@osir.zamosc.pl
czynne: pn. – sob. 9.00 – 17.00 (15.IV – 15.X)
nd. 9.00 – 15.00 (15. IV – 15. X)

PTTK Oddział Zamość
ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43, tel./fax. 84 638 56 87
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
www.zamosc.pttk.pl
czynne: pn.-pt. 8.00 – 16.00 (IX - VI)
pn. – pt. 9.00 – 16.30 (VII - VIII) 

Tomaszów Lubelski
Punkt Informacji LOT Roztocze 
ul. Kościelna 9, tel./fax 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 (I – VI; IX – XII)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (VII – VIII)
sob. 9.00 – 14.00 (VII - VIII)

Krasnobród 
Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl www.it.krasnobrod.pl
codziennie 9.00 – 17.00

Susiec
Informacja Turystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665 44 10, 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00 ( IX - IV)
pn. – pt. 10.00 – 18.00 (V – VIII)
sob. 10.00 – 18.00 (V - VII)

Józefów 
Informacja Turystyczna w pawilonie geoturystycznym
ul. Kościuszki 37 A 
tel. 84 687 96 69, fax. 84 687 81 33 wew. 48
e- mail: jozefow@ejozefow.pl
czynne: pn. - pt.8.00 – 16.00 (IX - VI)
pn. – pt. 8.00 – 16.00 (VII - VIII)
sob. – Nd. 10.00 – 15.00 (VII – VIII)

Zwierzyniec
Punkt IT 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 – 15.00 
(I – III; XI – XII z wyjątkiem poniedziałków)
8.30 – 17.00 (IV – X z wyjątkiem poniedziałków)

Informacja Turystyczna 
przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2 , tel. 84 687 26 60, 
e-mail: zokir@o2.pl 
czynne: wt. – pt. 8.00 – 16.00 (I– VI; IX - XII)
codziennie 8.00 – 16.00 (01.07 – 31.08)

Szczebrzeszyn
Informacja Turystyczna przy Miejskim Domu Kultury
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60
e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl 
Czynne: pn. – sob. 10.00 – 17.00 (I – VI; IX – XII)
pn. 10.00 -15.00, wt. – nd.10.00 – 17.00 (VII – VIII)

Bełżec
Urząd Gminy, pok. nr. 5
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 22

Lubycza Królewska
Urząd Gminy, pok. nr. 1
ul. Kolejowa 1, tel. 84 661 70 02, e-mail: it@lubycza.pl 

Biłgoraj 
Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, tel./fax. 84 688 00 00
e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
www.poit.bilgorajski.pl, www.muzeumbilgoraj.pl 
czynne: pn. - pt. 8.00 - 16.00
sob. 10.00 – 15.00 (I i III sob. miesiąca VII - VIII)

Horyniec Zdrój
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl
czynne: wt.- sob. 8.00 – 20.00, nd. 14.00 – 20.00 

Cieszanów
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.iap.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00

OBIEKTY MUZEALNE, IZBY REGIONALNE

Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20,

e–mail: muzeum3@o2.pl
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Czynne codziennie 9.00 - 15.30 oprócz poniedziałków 
i dni poświątecznych, sob. – nd. 10.00 - 15.00

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93
e-mail: krh.tomaszow39@wp.pl
Czynna pon. – pt. 8.00 - 15.00, 
w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.

Cerkiew pw św Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu
tel.: 84 664 28 36, 783 104 741

Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej - Oddział 
Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, www.belzec.eu
Czynne: teren pomnika: od 9.00 – 18.00 codziennie 
z sobotami i niedzielami włącznie, wystawa 
historyczna od 9.00 – 17.00 codziennie z sobotami 
i niedzielami włącznie, oprócz poniedziałków (IV - X).
Teren pomnika i wystawy historyczna otwarte od 9.00 
– 16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, 
oprócz poniedziałków (XI - III). Wejście bezpłatne. 

Siedliska k. Lubyczy Królewskiej
Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 506 750 127 – Krystyna Łyszczarz (opiekun)
tel. 84 667 46 82, www.siedliska.com.pl
Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 14.00, inne terminy po 
wcześniejszym zgłoszeniu. Sob.- nd. w zależności od 
liczby zwiedzających. Wstęp - wolny datek.

Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie, 
Szkoła Podstawowa, tel. 609 478 061 – Alina 
Wacko (opiekun). 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. 2 km 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. Wolny datek.

Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-
Garncarskie przy Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. 
w Krasnobrodzie-Podklasztor www.krasnobrod-
sanktuarium.pl, e- mail: nmp@3@wp.pl 
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 70 30.
Czynne w sezonie letnim, wiosennym i jesiennym 
codziennie 8.00 – 18.00, 1 XI – 31 III otwierane po 
wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. 
Wstęp: wolny datek. 

Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna,
ul. św. Rocha
tel. 694 789 450, 664 966 533 lub 664 975 599,
www.dinozaury-krasnobrod.pl
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 (V – X), kwiecień 
i październik w weekendy 9.00 – 17.00
Wstęp: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł. 

Józefów
Izba pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety 
i powstańca z 1863 roku
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa), tel. 84 687 80 79, 
602 125 995 – Edyta Nieśpiał (opiekun)
Czynne: pn. - pt. 8.00 – 17.00 w roku szkolnym, pn. 
– pt. 8.00 – 15.00 w wakacje, wskazane wcześniejsze 
zgłoszenie. Wstęp wolny.

Izba Pamięci im. Adama Grochowicza 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Józefowie
pl. Wyzwolenia 23, tel. 84 687 81 22.
Czynne: pn. – pt. 12.00 - 20.00 (IX– VI)
pn. – pt. 10.00 – 18.00 (VII – VIII)

Hrubieszów
Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83,
e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl,
www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Czynne: pn. – pt. 9.00 - 16.00 (wejście do 15.30),
sob. – nd: 10.00 - 15.00 (wejście do 14.30), 
w poniedziałki nieczynne. Wstęp: bilet normalny 6 
zł/os., bilet ulgowy 3 zł./os., dzieci do lat 7 bezpłatnie

Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne przy kościele św. Stanisława 
Biskupa czynne na życzenie zwiedzających
tel. 84 687 80 45. Wolny datek.

Zamość
Muzeum Zamojskie ul. Ormiańska 30,
tel. 883 375 555, tel./fax. 84 638 42 02
e-mail:biuro@muzeum-zamojskie.pl,
www.muzeum-zamojskie.pl
Czynne: 9.00 – 16.00, 9.00 – 17.00 (V – IX) codziennie 
oprócz poniedziałków i dni poświątecznych.
Wstęp: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 
i wycieczkowy 5 zł, bilet rodzinny 20 zł. 

Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej 
ul. Kolegiacka 1 A,
tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com,
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Czynne: pon. – sob 10. 00 – 18.00, nd. i św. 13.00 
– 18.00 (V – 15.X), 16.X – IV 10.00 – 13.00 codziennie 
po wcześniejszym zgłoszeniu w godz: 9.00 – 11.00; 
16.00 – 17.45. Wstęp: bilet normalny 3 zł, ulgowy 1,50 
zł, dzieci do lat 6 wstęp wolny

Muzeum Martyrologii Rotunda ul. Męczenników 
Rotundy 1, tel 692 162 219 – kustosz Paweł Łyś
www.muzeum-zamojskie.pl 
Czynne: pn. – nd. 7.00 – 20.00 (IV – X), pn. – pt. 7.00 
– 15.00 (XI – III). Wstęp wolny.

Panorama Starego Miasta - 
punkt widokowy na dzwonnicy przy katedrze.
ul. Kolegiacka 1 A,
tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com,
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Czynne przy dobrej widoczności: pon. – sob 10. 00 
– 21.00, nd. i św. 13.00 – 22.00 (V – 15.X)
16.X – IV wejście po wcześniejszym zgłoszeniu w godz. 
9.00 – 11.00; 16.00 – 17.45
Wstęp: bilet normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, dzieci do lat 
6 wstęp wolny.

Trasa turystyczna w Bastionie VII 
ul. Łukasińskiego 2, tel. 84 639 30 18 wew. 32
www.nadszaniec.zamosc.pl, www.zgl-zamosc.com.pl
Zwiedzanie z przewodnikiem miejskim po 
wcześniejszym uzgodnieniu grupy do 20 osób.
Czynne: pn. – nd. 9.00 – 19.00 (ostatnie wejście 18.00) 
(IV – IX), pn. – nd. 9.00 – 18.00, (I – X), pn. – nd. 9.00 
– 16.00 (XII – III), bilety do nabycia w kiosku nr. 28 ul. 
Łukasińskiego 2 i ul. Łukasińskiego 6 w kiosku nr 3 - 4. 
Bilet normalny 8,50 zł, ulgowy 5 zł, bilet rodzinny 20 zł., 
taras widokowy 2,50.

Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusz 
Zamojskiego
Zarządca Muzeum Zamojskie. Zwiedzanie w grupach 
15 os. po wcześniejszym zgłoszeniu w muzeum,
tel. 883 375 564, 84 638 64 94,
e-mail: edukacja@muzeum-zamojskie.pl,
ekspo@muzeum-zamojskie.pl.
Czynne: wt. – pt. 9.00 – 16.00. 

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12,
tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
www.zoo.zamosc.pl, e – mail: zoozam1@wp.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. Ceny mogą ulegnąć zmianie przed sezonem 
turystycznym

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
www.bwazamosc.pl, e-mail: biuro@bawazamosc.pl
Czynne: wt. – nd. 10.00 – 17.00

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 
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego 
Parku Narodowego
ul. Plażowa 3, tel.84 687 22 86, tel./fax. 84 687 20 66 
e-mail:oemrpn@roztoczanskipn.pl,
www.roztoczanskipn.pl 

Czynne: codziennie oprócz poniedziałków 9.00 – 17.00 
(Ostatnie wejście 16.00) (V – X), 9.00 – 15.00 (Ostatnie 
wejście 14.00) (XI – IV)
Wstęp: bilet normalny wszystkie wystawy 10 zł, bilet 
ulgowy wszystkie wystawy 6 zł. Wstęp na Bukowa 
Górę i ścieżkę rowerową: Rybakówka – Florianka 
– Górecko Stare, karta normalna 4 zł, karta ulgowa 2 zł, 
karta tygodniowa 15 zł.

Izba leśna we Floriance
Górecko Stare 105, 23 – 460 Józefów,
www.roztoczanski.pl,
e- mail: informacja@roztoczanski.pl
tel. 84 867 22 86 wew. 365, 
Czynne: sob. – nd. 10.00 – 17.00 (V – IX), w innych 
terminach po zgłoszeniu.
Wstęp: karta normalna 2,50 zł, karta ulgowa 1,50 zł, 
karta grupowa (grupa do 52 osób) 50 zł.

Szewnia
Ferma strusi afrykańskich
Szewnia Górna 35, tel. 84 641 40 15, 504 028 412
e-mail: tadeusz.prusinski@poczta.onet.pl,
www.strusieafrykanskie.pl
Możliwość zwiedzania fermy i zakupu jaj i piór. 
Czynne: codziennie 10.00-18.00,.

Wysokie, gmina Zamość
Regionalna Izba pamięci w Wysokiem
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu
tel. 84 616 63 50.

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 – 16.30, 
sob. – nd. 10.00 – 14.00.
Wstęp: bilet normalny 5 zł, ulgowy 3 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
Kościuszki 86, tel./fax. 84 686 27 33.
e-mail: muzem.bilgoraj@op.pl
www.muzeumbilgoraj.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni 
poświątecznych. 10 .00 – 15.00 w I i II sb. – nd. miesiąca 
zimą, II i IV sb. – nd. miesiąca latem
Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.

Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni 
poświątecznych (IV – X), 10. 00 – 15.00 w II i IV sb. – nd. 
miesiąca w sezonie letnim.

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 Wsi i Skansen Pszczelarski
Mokrelipie 85, 22 – 463 Radecznica,
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, 22 – 437 Łabunie,
tel. 604 292 275, 504 979 855
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
Czynne: codziennie (lipiec – wrzesień), soboty 
i niedziele (maj – czerwiec)

Wydawca: Biuro Turystyczne QUAND
ul. Zamojska 2, Tomaszów Lubelski

tel. 84 665 89 90, 782 300 400
andrzej@quand.com.pl 

www.quand.com.pl, www.roztocze.com

Współpraca:
Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze

ul. Kościelna 9, Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 85 05, biuro@lot.roztocze.com

www.roztoczewita.pl

Skład: www.TRIADAprint.pl 
Zdjęcie na okładce: Pomnik przyrody Jawor we Floriance, fot. Don Brando - Lublin  
Zdjęcia:  archiwum BT Quand, LOT Roztocze, LAF, ZDK oraz urzędów miast i gmin 

Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski, Narol i Cieszanów. 
Autorzy zdjęć: Joanna Opiela, Karolina Kudlicka, Michał Basiński, Paweł Marczakowski, Jerzy Cabaj, 

Michał Szwerc, Krzysztof Łagowski, Jan Czochra, Artur Żuchowski, Robert Rabiega, Paweł Żółkiewski, 
Adrian Łoś, Krzysztof śwętojański, Krystian Kłysewicz, Jan Oleszczuk.

Wydawca nie odpowiada za treść reklam oraz nadesłanych materiałów promocyjnych.

Magazyn w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.magiczne.roztocze.com

Śnieżne zimy na Roztoczu zapewniają moc atrakcji wszystkim miłośnikom zimo-
wych zabaw. Region jest zagłębiem narciarskich stoków województwa lubelskie-

go. Tutaj również znajduje się wschodnia stolica narciarstwa biegowego To-
maszów Lubelski. Po zdjęciu nart można skorzystać z ofert kuligów, których trasy 
biegną najbardziej malowniczymi terenami regionu.

Najbardziej znane stoki do uprawiania narciarstwa zjazdowego na Roztoczu 
Środkowym znajdują się w Jacni (www.jacnia.pl), Szopowym k. Józefowa (www.szo-
powe.pl). Roztocze Zachodnie zaprasza na stoki w Chrzanowie, Sułowie i Batorzu. 
Niedaleko Izbicy na Działach Grabowieckich znajduje się najdłuższy stok w woj. lubel-
skim w Bobliwie (www.stokbobliwo.pl).

Okolice Tomaszowa Lubelskiego stały się w ostatnich latach bardzo popularnym 
miejscem dla biegaczy narciarskich. Oznakowane trasy Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji Tomasovia na Siwej Dolinie są areną wielu zawodów regionalnych i ogólno-
polskich m. in. „Bieg na igrzyska” pod patronatem Justyny Kowalczyk, Bieg Hetmański 
czy Family Cup. W Tomaszowie swoją siedzibę ma Lubelski Okręgowy Związek 
Narciarski. Dzięki grupie oddanych temu sportowi działaczy miejscowi narciarze 
zdobywają dziesiątki nagród. Biegać na nartach można również w okolicach wszyst-
kich większych miejscowości Roztocza. Informacje o zawodach narciarstwa biego-
wego znajdują się na stronie www.lozn.org.pl. Biegać na nartach można również 
w okolicach Zwierzyńca (m. in. na szlakach w Roztoczańskim Parku Narodowym) 
oraz Suśca i Krasnobrodu (trasa wokół zalewu).

Białe szaleństwo

Na trasach Siwej Doliny k. Tomaszowa Lubelskiego



UDANY WYPOCZYNEK 
W MIEŚCIE IDEALNYM 

HOTEL MERCURE ZAMOŚĆ STARE MIASTO  | UL. KOŁŁĄTAJA 2/4/6  | 22-400 ZAMOŚĆ

TEL.: +48 84 639 25 16  | E-mail: H3431@accor.com

mercure.com  | Ponad 700 hoteli w 50 krajach  | infolinia 801 606 606

ZAMOŚĆ STARE MIASTO

54 komfortowo wyposażone pokoje | 2 restauracje i bar
3 sale konferencyjne | Monitorowany parking | Wi-Fi

Pomoc recepcji w organizacji czasu wolnego 
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