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Teren Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” to kraina 
niezwykłych obrazów i wyjątkowych miejsc, gdzie każdy dzień może 
stać się niezapomnianą przygodą.

Przygotowaliśmy dla Państwa folder, który jest dopełnieniem 
filmu promocyjnego „chwytaj dzień”. Ta ponadczasowa sentencja 
zachęca do refleksji nad życiem i otaczającym światem. Sprawia, 
iż przystajemy na chwilę by odetchnąć pełną piersią, poczuć wiatr 
przygody i wsłuchać się w głos ziemi. 

Proponujemy Państwu wyprawę po naszym terenie, gdzie 
napotkacie miejsca, które zachęcają swoim bogactwem 
i różnorodnością. z pewnością każdy odnajdzie tu cząstkę siebie, 
czy to aktywnie spędzając czas, czy też oddając się błogiemu 
wypoczynkowi na łonie natury. Pasjonatów zapraszamy do miejsc 
inspiracji i historii, w których poznać można niezwykłe tajemnice 
i dawne legendy.

każde miejsce przedstawione jest za pomocą fotografii i krótkiego 
opisu, który ma pozostawić niedosyt i zachęcić do głębszego 
zapoznania się z tutejszymi atrakcjami turystycznymi. Mamy 
nadzieję, że wędrówka po kolejnych kartach publikacji zaowocuje 
wizytą i rzeczywistą wyprawą po naszym regionie. Najpiękniejsze 
słowa i fotografie nie zastąpią wrażeń z osobistego poznania 
tych miejsc, dlatego serdecznie zapraszamy.

Dariusz wróbel
Prezes zarządu LGD „Owocowy Szlak”
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Teren zagrodowej Osady w Uściążu, to przestrzeń 
wyciszenia, oderwania od codzienności i podróży 
w głąb własnej duszy. To świat niezakłóconego 
obcowania z przyrodą, sztuką oraz muzyką. Tu każde 
miejsce urzeka pięknem i naturalnością, daje powiew 
wolności i pozwala twórczo spędzić czas.

Gmina Karczmiska

Pensjonat

Restauracja

tel. 81 828 84 90, 604 614 639
www.zagrodowaosada.pl
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Świat pasji, sztuki i wartości



Gmina Opole Lubelskie

-

-

tel. 81 475 50 10
muzeum@opolelubelskie.pl
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Wyszukane spotkanie ze sztuką

Sztuka potrafi fascynować mimo upływu lat. 
Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim otwarte 
jest dla wszystkich, którzy potrafią wyjść poza 
schemat myślenia i twórczo spojrzeć ma otaczający 
nas świat. Tu każdy może obcować z dziełami 
dawnymi, jak i współczesnymi.



Muzyka elitarna

Pamięć w klasycystycznym stylu

Dom Muzyki w kraczewicach to miejsce, gdzie szlifują 
swój talent zespoły, o których usłyszała cała Europa. 

w wyjątkowych, secesyjnych pomieszczeniach pałacu grono 
muzyków łączy profesjonalizm z pasją i miłością do dźwięku.

Izba Pamięci w karczmiskach 
przypomina nam o kulturze i sztuce 
przodków. Pozwala smakować 
przeszłość w pięknej oprawie 
klasycystycznego dworu otoczonego 
parkiem, założonym przez 
Izabelę czartoryską. 

Gmina Karczmiska
(Izba Pamięci)

Gmina Poniatowa
(Dom Muzyki)
tel. 81 820 40 18 tel. 81 828 70 694
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Muzyka elitarna

Sielska atmosfera
Sielski krajobraz lasów i jezior pozwala odwiedzającym 
gospodarstwo „U Michasi” we wsi Pomorze wziąć 
głęboki oddech i oderwać się od codziennego zgiełku. 
walory terenu pozwalają skorzystać z takich atrakcji 
jak: pływanie pontonem, łowienie ryb, jazda na rowerze, 
strzelanie z łuku, czy wieczorne biesiadowanie.

Gmina Opole Lubelskie

Gospodarstwo
agroturystyczne

Domowe obiady

tel. 81 827 37 63, 661 432 737
www.umichasi.pl
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Wszechstronny wypoczynek

Odpoczynek nie musi kojarzyć się z bezczynnością. 
Gospodarstwo „koniczynka” w chodlu pozwala 
zrelaksować się i twórczo spędzić czas - spróbować 
sił strzelając z łuku, podpatrzeć proces rzeźbienia 
czy zwiedzić malowniczą okolicę na grzbiecie 
galopującego siwka.

Gmina Chodel

Gospodarstwo
agroturystyczne

Domowe obiady

tel. 81 829 11 66, 505 105 498
www.koniczynka.chodel.com
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Relaks ekstremalny
Gospodarstwo „Rybitwiak” w Józefowie nad wisłą, 
to miejsce dla ludzi głodnych wyzwań. Ukształtowanie 
terenu, na którym się znajduje stało się świetną okazją 
do zaproponowania turystom: spływów kajakowych, 
jazdy samochodem terenowym, przejażdżki motorówką, 
czy uczestnictwa w polowaniu. Na tych, którzy wolą 
mniej ekstremalne wyczyny, czeka grzybobranie 
i łowienie ryb.

Gmina Józefów nad Wisłą 

Gospodarstwo
agroturystyczne

Restauracja

tel. 508 279 689, 506 840 637
www.rybitwiak.pl
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Wodny świat
wypoczynek nad wodą zawsze cieszy się dużym 
powodzeniem. Po kąpieli w promieniach słońca, można 
ochłodzić się na kąpielisku w Opolu Lubelskim, odkrytym 
basenie w Poniatowej oraz nad zalewem w chodlu. 
Dorośli mogą cieszyć się odpoczynkiem po pracy, dzieci 
zabawą i budowaniem zamków z piasku, a młodzież 
nastrojowym spotkaniem przy wieczornym ognisku.

Gmina Opole Lubelskie 
Gmina Chodel
Gmina Poniatowa

-
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Twardo po ziemi
Miłośnicy pokonywania tras pieszo lub rowerem 
odnajdą się w pobliskich kamieniołomach 
i pajęczej sieci wąwozów, zmierzą się z dziką 
naturą i własnymi słabościami. Motywacją 
do pokonania szlaku będzie obietnica 
niezapomnianego widoku ze szczytu.

Gmina Wilków
Gmina Józefów nad Wisłą
-

-

- 9

ak
ty

w
ny

 w
yp

oc
zy

ne
k



Perełka architektoniczna

Pensjonat w Piotrawinie przenosi nas w XIX wiek, 
kiedy odbywały się tu wytworne przyjęcia 
i bale. Stylowe wnętrza, aromat świeżej kawy, zapach 
przyrody, taras z klimatycznym widokiem na wisłę, 
to smaki, które zadowolą najbardziej wymagających 
degustatorów. Opadające rankiem mgły odsłaniają 
ślady historycznych postaci - św. Stanisława 
i rycerza Piotra zwanego Piotrawinem.

Gmina Łaziska

Pensjonat

Restauracja

tel. 600 004 608
www.piotrawin.pl
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Echa średniowiecznych Słowian

Słowiańskie wrota 

Grodzisko w Żmijowiskach to strefa wyciszenia 
i wsłuchania w głos ziemi, która mówi o zamierzchłych 
czasach. Odarci ze współczesności przenosimy się kilka 
wieków wstecz, aby przeżyć, choć jeden dzień tak jak 
nasi przodkowie. Tu każdy kawałek ziemi może kryć 
w sobie niezwykłą historię.

Przenieść się choć na chwilę w czasy dzielnych 
wojowników, buntowniczych barbarzyńców 
i pięknych dam? wszystko jest możliwe w grodzisku 
w chodliku, gdzie podczas majówek uchylają się 
średniowieczne wrota pokazując słowiański świat. 
Tutaj króluje rękodzieło i własna inwencja twórcza, 
której nie kupi się w żadnym współczesnym sklepie.

Gmina Wilków
(grodzisko w Żmijowiskach)

Gmina Karczmiska
(grodzisko w Chodliku)
tel. 81 881 01 04, 517 331 553; archeologia@kazimierz-muzeum.pl 11
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Tajemniczy Loret

Ruiny pojezuickiego kościoła p.w. Matki Bożej 
Loretańskiej w chodlu – historia tej budowli będzie 
trwalsza niż ona sama. Miejsce fascynujące, 
tajemnicze i strzeżone przez otaczającą je wodę. 
Jednak największe wrażenie wywiera fizyczne 
dotknięcie tych murów.

Gmina Chodel

-

-
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Mistyczny barok
kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Opolu Lubelskim - Sfera Sacrum. Tutaj sztuka 
działa na zmysły, pozwala zachwycić się tym, co ludzkie 
i tym, co boskie. Bogata polichromia przedstawiająca sceny 
biblijne w obrazowy sposób tłumaczy słowa padające 
w murach tej świątyni. 

Gmina Opole Lubelskie

-

-
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Miejsce legendarnego cudu
Sanktuarium św. Stanisława w Piotrawinie to najstarsza 
parafia diecezji lubelskiej. Miejsce to, jak mówi legenda 
było świadkiem cudu - wskrzeszenia rycerza Piotra 
zwanego Piotrawinem, który wstał z martwych, aby 
zaświadczyć o prawdzie. Dziś już nie ludzie, a mury 
muszą opowiadać historię sprzed wieków.

Gmina Łaziska

-

-

www.parafiapiotrawin.eu14
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Niepowtarzalny styl kościoła

Ośmioboczna kaplica 

Osobliwy drewniany kościółek 
w kraczewicach, nazwany został kościołem 
bezstylowym, głównie dlatego, że przy 
budowie niejednokrotnie odbiegano od jego 
planów architektonicznych. Może dzięki 
temu zyskał on swój niepowtarzalny styl 
i ciepły drewniany klimat. 

Przy skrzyżowaniu dróg w Polanówce wzrok przyciąga 
piękna ośmioboczna bryła z klasycystycznym detalem. 

kaplica ta, to dar dziękczynny fundatorki Marcjanny 
dla św. Barbary - patronki flisaków. Od czasów jej 

wybudowania wciąż przechodzi metamorfozy.

Gmina Poniatowa
(kościół w Kraczewicach)
-

Gmina Wilków
(kaplica w Polanówce)
- 15
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Smak niecodzienności
winnica Solaris to wyjątkowe miejsce tego regionu. 
Jej właściciele zainspirowani austriackimi winnicami 
postanowili zrealizować własne marzenia. Mimo 
niekorzystnego klimatu uprawiają różnorodne 
szczepy winorośli, w tym najbardziej obiecujące 
– słodkie Solaris. Jest to ważny punkt na mapie 
wszystkich poszukiwaczy dobrego smaku.

Gmina Opole Lubelskie

-

Degustacja win

tel. 81 827 36 02, 605 831 255
m.micki@wp.pl
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Nieziemskie spotkanie 
Emilcin zasłynął w całej Polsce jako 
najgłośniejszy przypadek lądowania UFO. 
Na pamiątkę spotkania mieszkańca wsi – Jana 
wolskiego z nieziemskimi istotami, postawiono 
pomnik. Do dziś wydarzenie budzi wiele 
kontrowersji, niemniej jednak warto odwiedzić 
to unikalne w skali kraju miejsce.

Gmina Opole Lubelskie

-

-

- 17

M
ie

js
ca

 n
ie

zw
yk

łe



Folder promocyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

  
  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

 Lokalna Grupa Działania
„Owocowy Szlak”

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel./fax 81 827-72-31

tel. 81 827-72-32
kom. 697-915-005 

lgd.opolelubelskie@gmail.com
www.lgdowocowyszlak.pl


