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DLA DUCHA…
Na atrakcyjność obszaru LGD „Owocowy Szlak” wpływa bogate dziedzictwo kultu-

rowe przejawiające się w licznie tu umiejscowionych zabytkach, miejscach pamięci, 
jak również w kultywowaniu tradycji przez prężnie działające w regionie zespoły lu-
dowe i koła gospodyń wiejskich. Niespotykane na innych terenach atrakcje turystycz-
ne, tj. kolejka wąskotorowa, miejsce lądowania UFO czy grodziska średniowieczne 
stanowią doskonałą ofertę dla turystów odwiedzających nasze tereny.

W rozdziale tym przedstawiamy zabytki architektoniczne oraz walory przyrodni-
cze i kulturalne jakie można zobaczyć w naszym regionie. Na pewno każdy znajdzie 
tutaj coś dla swojego ducha…

ZABYTKI
Pałac Lubomirskich w Opolu Lubel-

skim (Gmina Opole Lubelskie) – Pałac powstał 
na miejscu wcześniejszej rezydencji drewnia-
nej w XVII w.- zbudowany w stylu barokowym 
o dwóch kondygnacjach z dwiema wieżami 
w narożach. Prace nad budową rozpoczął Słu-
pecki. W kolejnych stuleciach na zlecenie Zofii 
i Antoniego Lubomirskich dokonano najwięk-
szej przebudowy pałacu wg projektu Jakuba 
Fontany, Dominika Merliniego i Ferdynanda Naxa. W efekcie powstał budynek trzy-
kondygnacyjny z marmurową posadzką, kryształowymi lustrami oraz dwupiętrową 
salą balową. Pałac obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego. 

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach 
(Gmina Opole Lubelskie) – Wzniesiony na prze-
łomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. 
wg projektu architektów Kazimierza Wojcie-
chowskiego i Kazimierza Skórewicza. Wnętrze 
pałacu Kleniewscy zamienili na galerię malar-
stwa polskiego z dziełami wybitnych malarzy. 
Oryginalny wystrój w stylu zakopiańskim otrzy-
mała również biblioteka pałacowa, zaprojekto-
wana przez Stanisława Witkiewicza. Pałac otacza znakomicie zachowany park krajo-
brazowy z pomnikowym drzewostanem. Na uwagę zasługuje ekspozycja muzealna 
znajdująca się we wnętrzach pałacu.

Pałac Lubomirskich w Niezdowie (Gmina Opole Lubelskie) – zbudowany 
w stylu klasycystycznym, miał służyć jako letnia rezydencja Lubomirskich w Niezdo-

Teren Lokalnej Grupy Działania  „Owocowy Szlak” należy do najciekawszych przy-
rodniczo i krajobrazowo zakątków Polski. Zajmuje on zachodnią część województwa 
lubelskiego i  swoim działaniem obejmuje siedem gmin powiatu opolskiego – 2 gminy 
miejsko – wiejskie: Opole Lubelskie, Poniatowa, oraz 5 gmin wiejskich: Chodel, Karczmi-
ska, Józefów nad Wisłą, Łaziska i Wilków, o łącznej powierzchni 810 km², którą zamiesz-
kuje 63 913 mieszkańców. 

Prawie cały obszar działania LGD leży w obrębie Wyżyny Lubelskiej. Wyróżnia się tu 
następujące subregiony: Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską, Wzniesienia Urzędowskie 
oraz Małopolski Przełom Wisły, rozciągający się wzdłuż królowej polskich rzek.

Dominującą formą gospodarowania na obszarze jest rolnictwo, szczególnie sadow-
nictwo oraz przetwórstwo owocowo- warzywne.

Region LGD „Owocowy Szlak” to miejsce dla wszystkich, którzy cenią sobie przyrodę 
i piękne krajobrazy oraz ciszę i spokój. 

Atrakcyjne uwarunkowania geograficzne, położenie na obszarze Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckie-
go Parku Krajobrazowego i Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz unika-
towe zabytki czynią okolicę atrakcyjnym celem wypraw turystycznych. Obszary te łączą 
się z wyznaczonym w dolinie Wisły obszarem NATURA 2000 – Małopolskim Przełomem 
Wisły. O walorach przyrodniczych terenu LGD „Owocowy Szlak” decyduje również wy-
stępowanie dużych powierzchni leśnych, łąk oraz stawów i cieków wodnych, które dzię-
ki małym przekształceniom sprzyjają występowaniu rzadkich gatunków fauny i flory.

Oko turysty niewątpliwie przykują jary i wąwozy lessowe, które rozgałęziają się koło 
miejscowości Rogów w sieć zwaną „Ośmiornicą Rogowską”. Wśród malowniczych wą-
wozów i wzgórz pokrytych lasami znajduje się wiele szlaków turystycznych – pieszych 
i rowerowych umożliwiających poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kul-
turowych. Wędrówki ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi i historycznymi mogą 
posłużyć jako element edukacji dzieci i młodzieży w zakresie przyrody, geografii i histo-
rii. To wymarzona okolica do uprawiania czynnego wypoczynku, tj. wędrówek pieszych, 
rowerowych, konnych, a także wodnych.

Obszar LGD „Owocowy Szlak” to tereny idealne dla myśliwych, wędkarzy i grzybiarzy. 
Czyste wody rzeki Chodelki przepływającej przez wszystkie gminy wchodzące w skład 
LGD  zasilają szereg kompleksów stawów rybnych  w jej dolinie, które są miejscami 
gniazdowania wielu gatunków ptactwa wodnego, a także bazą żerową dla orłów bieli-
ków i bocianów czarnych.

Na miłośników historii i architektury czekają dworki, pałace i obiekty sakralne kryjące 
niezwykle legendy, jak również liczne grodziska wczesnośredniowieczne świadczące 
o żyjących tu plemionach słowiańskich.

Dla wielbicieli podróży w sezonie letnim uruchamiana jest kolejka wąskotorowa 
wiodąca przez malownicze tereny LGD „Owocowy Szlak”. 

Przemierzając nasz teren każdy turysta będzie miał okazję obcować z niezwykłą 
przyrodą, poznać tajemnice ukryte w zabytkowych murach, a po dniu pełnym wrażeń 
odpocząć przy tradycyjnym posiłku. Zapraszamy więc na wędrówkę dla ducha, ciała 
i brzucha… 
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wie, zaprojektowany wg projektu nadwornego architekta Franciszka Degena. We-
wnątrz pałacu istniała dwukondygnacyjna sala balowa, zwieńczona u góry kopułą. 
Dziś stanowi własność prywatną. Wokół pałacu znajduje się 16 ha park, w centrum 
którego znajduje się amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne, jak m.in. 
Jarmark Opolski – coroczna impreza kultywująca tradycje rzemieślniczo – handlowe 
Opola, której atrakcją są występy gwiazd polskiej muzyki i estrady.

Dworek Gerliczów w Kraczewicach 
(Gmina Poniatowa) – Letnia rezydencja zie-
miańska utrzymana w wytwornym secesyjnym 
stylu. Wybudowali ją – prawdopodobnie Hen-
ryk i Władysław Gerliczowie – pod koniec XIX 
w. Zachowany został oryginalny układ wnętrz 
i kaflowe piece. Dwór otacza dobrze utrzy-
many park krajobrazowy z pozostałościami 
ciekawych okazów drzew i krzewów. Obecnie 
w dworze mieści się Dom Muzyki będący sie-
dzibą dziecięcych zespołów artystycznych „Scholares Minores pro Musica Antiqua” 
i „Szczygiełków”.

Zespół dworsko-parkowy w Karczmi-
skach (Gmina Karczmiska) – Teren obecnego 
zespołu dworsko-parkowego w XII w. stanowił 
własność klasztoru Norbertanek, a od wieku XIV 
były to już dobra królewskie. W 1819 r. nabyła je 
Anna Potocka, a w 1829 r. Adam Jerzy Czarto-
ryski. W tym samym czasie na terenie posiadło-
ści księżna Izabela Czartoryska założyła park w 
stylu angielskim o powierzchni 3 ha, w którym 
zasadzono 25 gatunków drzew, w którym rosną 
drzewa pomnikowe, m.in. platan klonolistny i 
grab pospolity. Po upadku Powstania Listopa-
dowego majątek został skonfiskowany przez 
rząd carski, następnie odsprzedany Pawłowi 
Ignacemu Wesslowi, który w 1840 r. wybudo-
wał dwór, który następnie został przebudowa-
ny w stylu klasycystycznym wg projektu Tade-
usza Nowakowskiego. Kolejnymi właścicielami 
Karczmisk była rodzina Strażyców. Obecnie obiekt pełni funkcję oświatowo-kultu-
ralną. Mieści się w nim Gminna Biblioteka Publiczna oraz Regionalna Izba Pamięci i 
Tradycji w Karczmiskach. 

Pałac Potockich w Józefowie nad Wisłą 
(Gmina Józefów nad Wisłą) – Barokowa siedzi-
ba jednego z najbardziej zasłużonych rodów 
w dziejach Ziemi Opolskiej. Wybudowana na 
początku XVIII w., otoczona parkiem, w którym 
znajduje się kamienna ławka parkowa z rzeź-
bą Chrystusa. W jego zachodniej części – taras 
widokowy, skąd można podziwiać malowniczy 
fragment doliny Wisły. Tu mieszkali – założyciel 
Józefowa Andrzej Potocki i fundator kościoła p.w. Bożego Ciała Józef Potocki.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubel-
skie) – najstarszy zabytek gminy Opole Lu-
belskie. Wybudowany w latach 1650-1675 
z fundacji rodziny Słupeckich w stylu wcze-
snobarokowym. Konsekrowany przez bp An-
drzeja Trzebickiego w 1674 r. Rozbudowany 
w latach 1744-1749. 

W 1743 r. kościół oddano pijarom, którzy 
dokonali rozbudowy dodając nawy boczne i podwyższając ka-
plice z mansardowymi kopułami. W II poł. XVIII w. kościół pokry-
to polichromią wykonaną przez Antoniego Dembickiego i Józe-
fa Mayera. Z kościołem połączone są dwie kaplice – Chrystusa 
Ukrzyżowanego (wystrój i osprzęt kaplicy pochodzą z kaplicy 
zamkowej wojewody Jana Tarły) i Najświętszej Marii Panny.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach (Gmina Po-
niatowa) – Kościół drewniany, trójnawowy, wybudowany w 1920 r., przez parafian wg 
projektu architekta Brzeskiego. Poświęcony 15 sierpnia 1920 r. przez dziekana z Kuro-
wa, ks. Michała Dwornickiego. Na szczególną uwagę zasługują ołtarz główny i chrzciel-
nica z drzewa dębowego oraz obraz św. Józefa z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym 
i statua Najświętszego Serca Pana Jezusa we wnęce. 

Kościół p.w. Św. Trójcy w Chodlu (Gmina Chodel) – go-
tycko-renesansowy Kościół ufundował w roku 1530 Bernard 
Maciejowski. Za najcenniejsze w Chodelskim kościele ucho-
dzą chrzcielnica z 1613 r., wykonana z piaskowca w stylu 
gotyckim z pokrywą, na której znajduje się figura przedsta-
wiająca chrzest Chrystusa, konfesjonał z 1615 r., ambona z lu-
belskiego kościoła św. Michała rozebranego w 1842 r. W ścia-
ny wmurowane są pociski, które dokonały zniszczeń podczas 
I wojny światowej. Administratorem parafii był ks. Piotr Ście-
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gienny (1844 r.) – działacz niepodległościowy, twórca konspiracyjnego Związku 
Chłopskiego.

Ruiny kościoła p.w. Matki Bożej Loretań-
skiej w Chodlu (Gmina Chodel) – W miejscu tym 
istniała niegdyś kaplica wzniesiona w 1616 roku 
przez jezuitów. Świątynia wybudowana została 
w 1750 r. w stylu barokowym przez Ojców Jezu-
itów z Chodla, na wzór Katedry Lubelskiej. W mu-
rowanym ołtarzu głównym widniał uważany za 
cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej, który 
został przeniesiony w 1785 roku do Kościoła p.w. Św. Trójcy w Chodlu.

Kościół św. Wawrzyńca w Karczmiskach (Gmina Karczmiska) – Świątynia 
w stylu klasycystycznym. Wybudowana w latach 1842- 48 dzięki staraniom ks. Jana 
Bałuszyńskiego i Ignacego Wessla. Poświęcona w 1848 r. przez proboszcza kazimier-
skiego ks. Ignacego Połczyńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny 
z kamienia o 4 filarach z figurą Chrystusa Pana Ukrzyżowanego oraz ruchomym obra-
zem męczeństwa św. Wawrzyńca.

Kościół p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą (Gmina Józefów nad Wisłą) 
– Świątynia wybudowana w latach 1730-43 z fundacji wojewody kijowskiego Józefa 
Potockiego, w czasie budowy nieco zatarto styl barokowy. Konsekrowana 14 wrze-
śnia 1743 r. przez kardynała Jana Lipskiego. Jednonawowa. Murowana z cegły, z dwie-
ma wieżami (w wieży południowo-wschodniej kaplica MB Nieustającej Pomocy). Na 
środku fasady wznosi się półkolisty szczyt. 

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Rybitwach (Gmina Józefów nad Wisłą) 
– Świątynia wybudowana w 1613 r. dzięki fundacji Katarzyny Ossolińskiej i małżeń-
stwa Krystyny i Zbigniewa Sienieńskich. Należy do budowli sakralnych typu rene-
sansu lubelskiego, który charakteryzuje się m.in. sztukateriami zdobiącymi sklepienia 
świątyni. W 1842 r. do wschodniej ściany świątyni dobudowana została neogotycka 
kaplica grobowa Ksawerego Niesiołowskiego, generała wojsk polskich, właściciela 
dóbr. Świątynia zniszczona została podczas dwóch wojen światowych, następnie od-
budowana. 

Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Tomasza Apostoła w Piotrawinie (Gmina 
Łaziska) – Najstarszy i najcenniejszy zabytek sakralny powiatu opolskiego. Wybudo-
wany w latach 1440-41 z funda-
cji biskupa Zbigniewa Oleśnic-
kiego, jako votum dziękczynne 
za objęcie biskupstwa krakow-
skiego. Konsekrowany w 1441 r. 
Świątynia murowana w stylu 

gotyckim z cegły o układzie polskim. Na ołtarzu głównym znajduje się późnorene-
sansowy obraz św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy kościele znajduje się przy-
parafialne muzeum. 

Kaplica-grobowiec Piotra Strzemieńczyka w Piotrawinie (Gmina Łaziska) 
– Kaplica murowana, w stylu gotyckim. Wzniesiona z fundacji biskupa Zbigniewa Ole-
śnickiego wraz z kościołem w I poł. XV w. Upamiętnia cudowne wskrzeszenie rycerza 
Piotra z Janiszowa, zwanego Piotrowinem, którego jak głosi legenda w XI w. dokonać 
miał bp krakowski Stanisław ze Szczepanowa. 

Kaplica Św. Barbary w Polanówce (Gmina 
Wilków) – Wybudowana w 1743 r. przez Marcjannę 
z Polanowskich Łabęcką, dziedziczkę dóbr. Ośmio-
boczna kaplica wotywna poświecona św. Barbarze 
– patronce flisaków (Polanowscy posiadali spichlerz 
w Kazimierzu i trudnili się spływem wiślanym). Kla-
sycystyczny styl został nadany kaplicy podczas re-
montu w 1838 r., który przeprowadził prawnuk fun-
datorki Karol Łabęcki.

Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie (Gmina Wilków) – Wznie-
siony w 1625 r. z fundacji rodziny Głuskich. Przy nawie kaplica wybudowana w 1723 r. 
z fundacji Polkowskich. W 1720 r. świątynia uległa spaleniu. Restauracji doczekała się 
w latach 80-tych XVIII w. i na początku XIX w. Jednym ze znanych z proboszczów 
parafii był ks. Józef Błażowski – działacz i przywódca powstania styczniowego, który 
zmarł na zesłaniu.

Grodzisko średniowieczne w Chodliku (Gmina Karczmiska) – Grodzisko w 
Chodliku, zwane Troją Północy, należy do największych (9 ha) i najlepiej zachowa-
nych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce. Grodzisko to pozostałość po nie-
gdyś pełnym życia grodzie z VIII i IX w., zamieszkiwa-
nym przez Słowian z plemienia Lędzian. W grodzie, 
na majdanie, stały drewniane chaty o konstrukcji 
zrębowej z paleniskami wewnątrz. Pośrodku znaj-
dowała się drewniana studnia i plac. 

Grodzisko otoczone jest trzema współśrodko-
wymi wałami, które miejscami sięgają 2,5 metra. 
Niegdyś było jednym z głównych grodów plemien-
nych między Wisłą i Bystrzycą. Miejscowość Chodlik 
słynna jest z „Majówki Archeologicznej” – festynu 
organizowanego cyklicznie w miesiącu maju, w 
trakcie którego prezentowane są stanowiska wcze-
snośredniowiecznego rzemiosła i umiejętności. 
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Grodzisko średniowieczne w Żmijowiskach 
(Gmina Wilków) – pierścieniowate grodzisko z IX – X 
wieku. Pod koniec okresu plemiennego funkcjonował 
tu maleńki (zaledwie 25 m średnicy) gródek, wznie-
siony pod koniec IX wieku. Obwarowany był wałem 
ziemnym z konstrukcją drewnianą. Obok grodu, na 
piaszczystych wydmach rozlokowane były dwie osa-
dy, zabudowane domostwami o konstrukcji ziemian-
kowej. Zachowało się ok.1/3 pierwotnej linii wałów do wysokości ok. 1,5 m. 

Pomnik UFO w Emilcinie (Gmina Opole Lubel-
skie) – Na trasie Opole Lubelskie – Chodel, pasjonaci 
sensacji mogą odwiedzić wieś Emilcin, gdzie z inicjaty-
wy członków Fundacji Nautilus, stanął jedyny w Polsce 
pomnik UFO. Pomnik został ufundowany na pamiątkę 
spotkania mieszkańca wsi – Jana Wolskiego z nieziem-
skimi istotami. Według relacji naocznego świadka, 10 
maja 1978 r., pojawiły się w Emilcinie dziwne istoty 
oraz pojazd unoszący się nad leśną polaną. Na miejscu pozostały ślady badane póź-
niej przez ufologów. Do dziś wydarzenie budzi wiele kontrowersji, niemniej jednak 
warto odwiedzić to unikalne w skali kraju miejsce.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – To jedy-
na w tym regionie linia wąskotorowa biegnąca przez 
piękne i malownicze tereny płaskowyżu lubelskiego. 
Zbudowana w latach 90-tych XIX wieku przez rodzinę 
Kleniewskich w celu przewozu buraków cukrowych 
z pól folwarku Polanówka do cukrowni w Zagłobie. 
Obecnie kolejka wykorzystywana jest głównie do ce-
lów turystycznych. Wyremontowana i odnowiona zachęca do podróży. 

Linia Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej liczy obecnie ponad 50 km i 11 stacji 
kolejowych. Trasa kolejki przebiega przez najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca tej 
części województwa. Przejazd połączony jest z piknikiem przy ognisku na specjalnie 
wyznaczonym do tego miejscu. 

Winnica Solaris w Opolu lubelskim (Gmina 
Opole Lubelskie) – Winnica jest wyjątkowym miej-
scem w regionie. Jej właściciele Marzanna i Maciej 
Mickiewicz zainspirowani austriackimi winnicami 
postanowili zrealizować własne marzenia. Mimo nie-
korzystnego klimatu hodują różnorodne szczepy wi-
norośli w tym najbardziej obiecujące – słodkie Sola-
ris. Jest to ważny punkt na mapie wszystkich poszukiwaczy 
dobrego smaku. Odwiedzający Winnicę mogą skorzystać 
z degustacji win tu wytwarzanych.

WALORY PRZYRODNICZE I REKREACJA 
Kazimierski Park Krajobrazowy – Zajmuje ob-

szar 13670 ha, zaś otulina 25000 ha. Na terenie LGD 
„Owocowy Szlak” znajduje się tylko fragment parku 
o powierzchni 1690 ha i 4560 ha otuliny, występują-
cy na terenie gminy Karczmiska i gminy Wilków. Ka-
zimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Pła-
skowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz 
piękny przełom Środkowej Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Na stromych 
zboczach przełomu odsłonięte zostały białe, wapienne skały podłoża. Występuje tu 
gęsta sieć lessowych wąwozów, dochodzących do 40 m głębokości. Kazimierski Park 
Krajobrazowy jest rejonem występowania wielu źródeł wód powierzchniowych. Naj-
piękniejsze z nich znajdują się w dnach wąwozów w rejonie wsi Rogów. 

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy – Jego powierzchnia wynosi 4998 ha, zaś 
otuliny 13625 ha. Pod względem administracyjnym rozpościera się na terenie gminy 
Józefów i Opole Lubelskie. Na terenie parku występują fragmenty dwóch obszarów 
Natura 2000: Przełom Wisły w Małopolsce i Małopolski Przełom Wisły. Posiada bardzo 
urozmaiconą rzeźbę terenu: stromą kra-
wędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, 
suche doliny, zagłębienia bezodpływowe 
o charakterze krasowym lub sufozyjnym, 
wreszcie pola wydmowe i równiny. 

Niezwykle malowniczy, a także cenny 
geologicznie jest dawny kamieniołom na prawym brzegu Wisły na południe od Pio-
trawina. Na urwistej, 40-metrowej ścianie odsłonięty jest tu jeden z najciekawszych 
w Europie profili górnej kredy. Roztacza się stąd wspaniały, rozległy widok na całą 
dolinę Wisły. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 23339 
ha, z czego znaczna część, tj. 21720 ha znajduje się w granicach powiatach opol-
skiego. Obejmuje on równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielki fragment Mało-
polskiego Przełomu Wisły. Chodelski OCK obejmuje swoim zasięgiem obszary lasów, 
łąk i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają, tworząc malowniczy i urozmaicony 
krajobraz. W zachodniej części Chodelskiego 
OCK występuje fragment obszaru Natura 2000 
Przełom Wisły w Małopolsce. Rozległe łąki i tor-
fowiska z taflami stawów rybnych to prawdzi-
wy raj dla ptactwa. Oprócz łabędzi i kaczek na 
stawach zakładają swe lęgi rzadkie gatunki, 
jak rybitwa czarna, kaczka głowienka i perkoz. 
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W sosnowym lesie, w pobliżu stawu Bartkowy Ług, znajduje się kolonia lęgowa czapli 
siwej. Lasy rosnące nad torfowiskami są ostoją ptaków chronionych: bociana czarne-
go i orła bielika. Na leśnych polanach łatwo spotkać można pasące się sarny, a wśród 
pół bażanty i kuropatwy. Szczególnego uroku krajobrazowi dodaje płynąca między 
lasami Chodelka. Jej czyste wody upodobały sobie bobry, budując nory w stromych 
brzegach rzeki. Ścinając i powalając drzewa, stworzyły tu niepowtarzalny, dziki krajo-
braz. 

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 24 274 
ha, z czego 6100 ha znajduje się w granicach powiatu opolskiego. Obejmuje on do-
linę rzeki Wyżnicy na terenie gminy Józefów nad Wisłą oraz najbardziej malowniczy 
fragment Wzniesień Urzędowskich z występującymi tam wąwozami, lasami grądo-
wymi oraz fragmentami muraw kserotermicznych z roślinnością stepową.

Rezerwat „Krowia Wyspa” – utworzony w 1991r. na terenie Małopolskiego 
Przełomu Wisły o powierzchni 62,3 ha. Położony jest w okolicach wsi Podgórz w gra-
nicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 – Małopol-
ski Przełom Wisły i Przełom Wisły w Małopolsce. Obejmuje on wyspę położoną w nur-
cie rozszerzonego koryta Wisły. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk lęgowych 
wielu gatunków ptaków wodno – błotnych. Spośród gatunków ptaków zasiedlają-
cych „Krowią Wyspę” na szczególną uwagę zasługuje ostrygojad. 

Rezerwat „Skarpa Dobrska” – utwo-
rzony w 1991 r na zachodniej krawędzi Rów-
niny Bełżyckiej o powierzchni 39,7 ha. Poło-
żony jest na gruntach wsi Podgórz i Dobre 
w granicach Kazimierskiego Parku Krajobra-
zowego oraz obszaru Natura 2000 Przełom 
Wisły w Małopolsce. Przedmiotem ochrony 
są naturalne odsłonięcia skał czwartorzędo-
wych oraz murawy kserotermiczne z rzadkimi 
gatunkami roślin. Rezerwat słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego 
typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Spośród roślin na szcze-
gólną uwagę zasługuje tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, 
wężymord stepowy, ostnica włosowata, turzyca delikatna, 
wisienka karłowata. 

Dąb Władek z Zagrzęby – Dąb szypułkowy (quercus 
robur). Najcenniejszy pomnik przyrody znajdujący się na te-
renie powiatu opolskiego, rosnący na prywatnej posesji w 
Karczmiskach. Liczący ponad 670 lat, pamięta czasy Władysła-
wa Łokietka, dlatego otrzymał imię królewskie ,,Władysław”, 
32m wysokości w koronie, w obwodzie 825 cm. Uważany jest 
za następcę słynnego „Bartka”.

Pozostałe pomniki przyrody:
dęby szypułkowe: w Kluczkowicach (3 w zespole dworsko – parkowym i 2 poza 
nim), Szczekarkowie (490 cm obwodu), Niezabitowie, Godowie (460 cm)
lipy drobnolistne: w Piotrawinie (450 cm obwodu), Karczmiskach i w Kowali
platan klonolistny – w Karczmiskach w zespole dworsko – parkowym (330 cm)
sosna pospolita – Wola Rudzka (400 cm obwodu), Kluczkowice
wiąz szypułkowy – Opole Lubelskie- na rogu ul. Szkolnej i Pomorskiej (483 cm)
grab pospolity – Karczmiska (300 cm)
kasztanowiec biały – Niezdów / Opole (330 cm)
jodła kalifornijska – Kluczkowice (195 cm)

Kamieniołom „Piotrawin” w Kaliszanach Ko-
lonii – nieczynny już, duży kamieniołom wapieni 
i opok kredowych, usytuowany na wysokim brzegu 
Wisły stanowi wspaniały punkt widokowy. Uznawany 
za jeden z najpiękniejszych w Europie.

Użytek ekologiczny „Staw Młyński” w Kluczkowicach – zajmuje powierzch-
nię 54 ha i obejmuje zbiornik wodny wraz z otaczającymi go łąkami oraz różnorod-
nymi zbiorowiskami roślinnymi. Staw Młyński położony jest w pobliżu pięknego lasu 
i stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu 
pływającego (kajaki, rowery wodne). Przy stawie jest molo, plaża, miejsce biwakowe, 
ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny z bazą noclegową. 

Kąpielisko Miejskie w Opolu Lubelskim 
(Gmina Opole Lubelskie) – kąpielisko miejskie 
mieszczące się przy ulicy Rybackiej w Opolu 
Lubelskim to jedno z ulubionych miejsc wypo-
czynku mieszkańców miasta oraz okolicznych 
miejscowości w okresie letnim. Położone jest 
nieopodal zabytkowej stacji kolejki wąskotoro-
wej, oferuje wypożyczanie rowerów wodnych 
i kajaków, boisko do gry w piłkę plażową oraz opiekę ratownika. Czysta woda, spo-
kojna okolica oraz punkt gastronomiczny czynią kąpielisko atrakcyjne nie tylko dla 
mieszkańców Opola Lubelskiego, ale także dla turystów. 

Miłośnicy wędkarstwa i połowów ryb (z aktu-
alną kartą wędkarską) mogą korzystać z licznie wy-
stępujących stawów na rzece Chodelka, szczególnie 
w okolicach Chodla i Opola Lubelskiego. W Woli 
Rudzkiej Gospodarstwo Rybackie „Pustelnia” oferuje 
łowiska specjalne i komercyjne, pełne ryb. Można tu 
także zaopatrzyć się w świeżo odłowionego pstrąga 
z prywatnej hodowli.
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KULTURA
Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim 

(Gmina Opole Lubelskie) – Stała ekspozycja muzealna 
została poświęcona historii miasta Opola Lubelskiego 
i głęboko zakorzenionym tradycjom rzemieślniczym. Rze-
miosło w Opolu to nie tylko tradycje produkcji, zwłaszcza 
sukienniczej, tkackiej i szewskiej, ale także wyjątkowe tra-
dycje nauczania rzemiosła, związane z osiemnastowiecz-
ną szkołą rzemiosł, założoną przez ks. Ignacego Konar-
skiego i prowadzoną przez pijarów. Ekspozycja, obejmuje 
prezentacje multimedialne poświęcone historii miasta, 
kształtowaniu się jego układu urbanistycznego i najważ-
niejszym opolskim zabytkom, fotografie, interaktywne 
gry edukacyjne oraz prezentację eksponatów związanych 
z opolskimi rzemieślnikami. 

Muzeum mieści się w dawnej świetlicy strażackiej 
przy ul. Strażackiej 1, czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 – 17.00 oraz w 3. i 4. Niedzielę mie-
siąca w godzinach 10.00 – 18.00. Tel. Kontaktowy (81) 475 
50 10

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach (Gmina 
Opole Lubelskie) – Siedzibą muzeum jest  zabytkowy 
klasycystyczny Pałac Kleniewskich z pierwszej połowy 
XIX w. Na potrzeby muzeum oddano część pomieszczeń 
pałacowych : bibliotekę, salon, jadalnię, hol i gabinet Jana 
Kleniewskiego. W skład struktury organizacyjnej muzeum 
wchodzą następujące działy: Dział Prehistorii, Dział Histo-
rii i Historii Kolejnictwa Wąskotorowego, Dział Etnografii, 
Dział Oświatowy. Okazały dawny salon z oryginalnymi 
neoklasycystycznymi obramieniami drzwi i okien, jest 

miejscem ekspozycji zabyt-
ków archeologicznymi z badań 
wykopaliskowych z terenu powiatu Opolskiego. Pomiesz-
czenie dawnej jadalni, z zachowanymi neorenesansowy-
mi obramieniami okien i drzwi jest miejscem prezentacji 
eksponatów ze sztuki ludowej naszego regionu. Muzeum 
mieści się w miejscowości Kluczkowice Osiedle 7, czynne: 
Poniedziałek – piątek 9.00-14.00, Niedziela – 1-3 każdego 
miesiąca godz. 9.00 – 14.00, tel. kontaktowy (081) 827 10 67, 
kom. 506 111 513

DLA CIAŁA…
Turyści odwiedzający teren LGD „Owocowy Szlak” znajdą tu idealne warunki do 

rekreacji. Niepowtarzalne uroki Małopolskiego Przełomu Wisły i bogactwo obszarów 
chronionych są magnesem dla turystów poszukujących wypoczynku na łonie natury 
i sielskiego klimatu dawnej wsi polskiej.

Na naszym obszarze funkcjonują hotele, pensjonaty i gospodarstwa agrotury-
styczne, oferujące różne formy zakwaterowania. Są to samodzielne jednostki miesz-
kalne lub pokoje gościnne. Oferują również szeroką gamę usług towarzyszących, 
takich jak: ogniska, grille, przejażdżki bryczką, jazdę konną, wycieczki rowerowe, 
warsztaty rzeźbiarskie. W gospodarstwach agroturystycznych spragniony spokoju tu-
rysta może choć na chwilę zapomnieć o wielkomiejskim zgiełku i problemach dnia 
codziennego, ciesząc się bliskością i prostotą otaczającej go przyrody, na łonie której 
może oddać się pieszym i rowerowym wyprawom po szlakach turystycznych nasze-
go regionu.

BAZA NOCLEGOWA – GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE, HOTELE I PENSJONATY

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Anna Dziechciarz 
Górna Owczarnia 16,  
4-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 36 49, Tel. kom. 515 334 296
OFERTA:
Obiekt całoroczny. Dwa pokoje 2-osobowe, trzy pokoje 1-osobowe, 1 łazienka wspól-
na dla gości, całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość porozumienia się w języku 
niemieckim, angielskim i rosyjskim. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, 
ogród warzywny, sad, miejsce na ognisko, grill, huśtawki, zwierzęta mile widziane. 
Ponadto jazda konna, rowerowa, możliwość zakupu produktów wytwarzanych w go-
spodarstwie.

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Michasi” 
Elżbieta, Eugeniusz i Michał Fijołek
wieś Pomorze 37, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 37 63,  
Tel. kom. 661 432 737, 502 422 073
e-mail : umichasi@op.pl,  
www.umichasi.pl



1� Lokalna Grupa Działania  
„Owocowy Szlak”

1�Spacerem po Polsce
Przewodnik po najciekawszych miejscach LGD „Owocowy Szlak”

OFERTA: 
Obiekt sezonowy – przyjmowanie gości od maja do października. Dwa pokoje 3-oso-
bowe, dwa pokoje 4-osobowe, 1 łazienka wspólna dla gości, możliwość całodzienne-
go wyżywienia. Gospodarstwo położone jest wśród lasów. Do dyspozycji gości garaż, 
ogród wypoczynkowy, miejsce na ognisko, grill. Możliwość wędkowania, jazda na ro-
werach, grzybobranie, zbieranie owoców leśnych. Zwierzęta mile widziane.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Iwona i Ziemowit Fiuk
Dąbrowa Godowska 20, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 723 66 28, Tel. kom. 601859697 
OFERTA:
Obiekt całoroczny, trzy pokoje 1, 2 i 3-osobowe, 1 łazienka wspólna dla gości. W ofer-
cie trzy posiłki. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, ogród warzywny, 
sad, miejsce na ognisko i grill, ferma strusi afrykańskich, zwierzęta mile widziane. Moż-
liwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Jan Ptak 
Kazimierzów 37 a, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 54 54
OFERTA:
Obiekt sezonowy – przyjmowanie gości od maja do października. Dwa domki let-
niskowe: 1 domek letniskowy – jeden pokój 3-osobowy, kuchnia, łazienka; 1 domek 
letniskowy – jeden pokój 2-osobowy, kuchnia, łazienka. Do dyspozycji gości garaż, 
ogród wypoczynkowy, grill, miejsce na ognisko, huśtawki i piaskownica dla dzieci, 
możliwość przejażdżki bryczką. Zwierzęta mile widziane. W gospodarstwie mieści się 
hodowla bażantów.

Pensjonat „Bajka” w Trzebieszy
Trzebiesza 4, 24 – 300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 52 87, Tel. kom. 501 724 636
e-mail: andrzej@pensjonatbajka.pl, www.pensjo-
natbajka.pl
OFERTA:
Pensjonat położony jest w cichej okolicy, otoczony 
lasem sosnowym. Pensjonat oferuje pokoje zarów-
no na krótki jak i na dłuższy pobyt w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych – łącznie 40 
miejsc noclegowych, możliwe jest korzystanie z kuchni pensjonatu. Każdy z pokoi 
posiada osobna łazienkę z prysznicem lub wanną. Do dyspozycji gości grill i parking.

Baza noclegowo-wypoczynkowa Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Konarskiego w Kluczkowicach
Kluczkowice – Osiedle, 24 – 300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 12 40
W ofercie 150 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4-osobowych.

Hotel „KARCZMA OPOLSKA” w Opolu Lubelskim
Ul. Kościuszki 6,  
24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 42 20,  
Tel/fax (081) 827 41 73
e-mail: info@karczmaopolska.pl, 
www.karczmaopolska.pl
OFERTA:
Nowoczesny, kameralny kompleks hotelowo-gastronomiczny w centrum Opola Lu-
belskiego z 20 miejscami noclegowymi zaprasza do apartamentów oraz 1 i 2- oso-
bowych pokoi z łazienkami i TV. W restauracji można skosztować potrawy tradycyjnej 
kuchni chłopskiej.

Hotel „Zacisze”
Ul. Przemysłowa 42a,  
24-300 Opole Lubelskie
Tel.(081) 827 29 72, (081) 827 29 71
e-mail: info@hotelzacisze.com.pl,  
www.hotelzacisze.com.pl
OFERTA:
Do dyspozycji gości 50 miejsc noclegowych w nowocześnie wyposażonych 1 i 2- 
osobowych pokojach i apartamentach. Zaplecze konferencyjne i bankietowe, miej-
sce na organizację grilla i ogniska, plac zabaw, bezpłatny parking.

Wanda Pietras – Noclegi
Ul. Wojska Polskiego 9, 24-320 Poniatowa
Tel. (081) 820 43 55, Tel. kom. 516-540-463 
OFERTA:
Dom położony w cichej, spokojnej okolicy, w pobliżu stawu i lasu. Do dyspozycji gości 
trzy pokoje 2-osobowe z przestronną łazienką, TV. Parking na ogrodzonej posesji, grill. 
Zwierzęta mile widziane. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość wyżywienia.



1� Lokalna Grupa Działania  
„Owocowy Szlak”

1�Spacerem po Polsce
Przewodnik po najciekawszych miejscach LGD „Owocowy Szlak”

Hotelik „Oliwia”  
Andrzej Rosiński
Ul. Kraczewicka 15, 24-320 Poniatowa
Tel. (081) 820 40 53, (081) 820 46 62
OFERTA:
W ofercie 14 miejsc noclegowych w 5 przytulnych pokojach, z których każdy wypo-
sażony jest w telewizor i łazienkę z prysznicem. Do dyspozycji gości aneks kuchenny, 
możliwość zlecenia prania oraz prasowania, internet. Na terenie obiektu znajduje się 
plac zabaw, parking, miejsce na rozpalenie grilla, ogniska. W cenę noclegu wliczone 
jest śniadanie.

Dom Muzyki w Kraczewicach
Kraczewice 28, 24-320 Poniatowa 
Tel. (081) 820 40 18 
e-mail: ckpit@poczta.onet.eu
OFERTA:
Pałac dysponuje 32 miejscami noclegowymi o zróżnicowanej cenie w pokojach 2, 
3, 4 i 5 osobowych. Możliwe są dostawki na życzenie klienta, wówczas może zostać 
przyjętych maksymalnie 56 osób. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu przy-
jazdu.

Hotel „Słowik”
Ul. Spacerowa 3, 24-320 Poniatowa
Tel./fax. (081) 820 41 61
www.hotel-slowik.pl
OFERTA:
W hotelu znajduje się 60 miejsc noclegowych (z dostawkami 80 miejsc). Funkcjo-
nalne, przytulne i bardzo wygodne pokoje (1-os., 2-os., 3-os.) wyposażone są w Tv-
sat., radio, telefon oraz bezpośrednie łącze internetowe. Każdy pokój posiada własną 
łazienkę wyposażoną w prysznic. Dla gości bezpłatny zamykany parking hotelowy.
W restauracji hotelowej serwowane są dania kuchni polskiej i włoskiej. Letnią porą 
możliwość skorzystania z przestronnego tarasu kawiarni, położonego bezpośred-
nio nad sąsiadującym z hotelem zalewem. W porze zimowej organizowane są kuligi 
z dzwoniącymi zaprzęgami, połączone z ogniskiem i poczęstunkiem.

„Pod Kogutem” Hotel i Restauracja
Tomasz Nieradka i Jerzy Nieradka s.c.
Ul. Brzozowa 4, 24-320 Poniatowa
Tel./fax. (081) 820 41 50
www.podkogutem-poniatowa.pl

OFERTA:
Do dyspozycji Gości 20 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 5 i 6-osobowych wy-
posażonych w TV oraz sieć bezprzewodową. Możliwość zamówienia bryczki z końmi 
na przejażdżki dla dzieci i dorosłych. Organizacja wycieczek powozem i bryczką po 
okolicy. 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Skraju Lasu”
Andrzej i Danuta Kwiatkowscy  
Ul. Leśna 26, 24-350 Chodel 
Tel. kom. 604 402 124 
e-mail: agro@chodel.com,  
www.agro.chodel.com
OFERTA:
Obiekt całoroczny, cztery pokoje 2, 3, 4-osobowe na poddaszu – łącznie 12 miejsc 
noclegowych, 2 łazienki dla gości, całodzienne wyżywienie. Dom położony w cichej 
i spokojnej okolicy, na skraju lasu sosnowego, niedaleko malowniczego zalewu. Do 
dyspozycji gości parking, ogród wypoczynkowy, grill, altana, miejsce na ognisko, huś-
tawki i plac zabaw dla dzieci, internet. Możliwość zakupu produktów wytwarzanych 
w gospodarstwie.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka” 
Martyna i Dariusz Gasińscy
Ul. Wschodnia 15, 24-350 Chodel
Tel. (081) 829 11 66,  
Tel. kom. 505 105 498
e-mail: darek.gasinski@op.pl,  
www.koniczynka.chodel.com
OFERTA:
Obiekt całoroczny. Do dyspozycji gości 5 pokoi usytuowanych w dwóch domach: 
Dom „U Babci Natalii” w Jeżowie położony wśród łąk nad rzeką Chodelką – 2 pokoje, 
2 łazienki z prysznicami, kuchnia, pokój kominkowy, miejsce zabaw dla dzieci oraz ko-
minek ogrodowy (dom znajduje się 800 m od gospodarstwa w Chodlu), Dom w Cho-
dlu położony na skraju lasu – 3 pokoje, 3 łazienki i pokój kominkowy. W ofercie cało-
dzienne wyżywienie. Dla gości garaż, ogród wypoczynkowy, ogród warzywny, sad, 
miejsce na ognisko, grill, huśtawki, plac zabaw dla dzieci, jazda konna z instruktorem, 
rajdy konne oraz kuligi, kucyk dla starszych dzieci, komputer udostępniany gościom, 
zwierzęta mile widziane. Możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodar-
stwie. Gospodyni – artysta rzeźbiarz umożliwia gościom rzeźbienie w drewnie oraz 
organizuje plenery malarskie i rzeźbiarskie. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Górecki
Zaborze 21, 24-310 Karczmiska 
Tel. Kom. 660 81 30 65
OFERTA:
Obiekt całoroczny, trzy pokoje 2-osobowe, jeden pokój 4-osobowy, 1 łazienka wspól-
na dla gości, całodzienne wyżywienie. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczyn-
kowy, ogród warzywny, sad, grill, miejsce na ognisko, huśtawki, zwierzęta mile widzia-
ne. Możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Zagrodowa Osada w Uściążu 
Renata Karow
Uściąż 114 B, 24-120 Kazimierz Dolny 
Tel./fax 81 828 84 90,  
Tel. kom. 604 614 639 
biuro-karmann@wp.pl, www.zagrodowaosada.pl
OFERTA:
Zagrodowa Osada to turystyczny kompleks z pensjonatem i restauracją regionalną 
o przytulnym i oryginalnym wnętrzu, pełnym autentycznych przedmiotów z począt-
ku XX w. Oferujemy 19 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 i 5 osobowych z ła-
zienkami, usytuowanych na parterze i piętrze dworku. Na parterze znajduje się pokój 
2 – osobowy z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji 
wszystkich gości salon z kominkiem i biblioteką oraz kącik telewizyjny. W restauracji 
całodzienne wyżywienie oraz możliwość organizacji przyjęć do 40 osób. Prowadzi-
my prostą, zdrową kuchnię opartą o tradycje regionu. Wypiekamy własne pieczywo 
– chleb, regionalny cebularz i buraczak. 
Organizujemy pikniki edukacyjne i aktywności twórczej dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, a także wystawy plastyczne, spektakle teatralne, muzyczne, warsztaty arty-
styczne i terapeutyczne  i wiele innych ciekawych wydarzeń. 

Zajazd agroturystyczny,, Villa Prezydent”
Uściąż 99b, 24-120 Kazimierz Dolny
Tel. (081) 881 01 56,  
Tel. kom. 604 263 421
e-mail: piekos.pawel.@interia.pl,  
www.villaprezydent.nocowanie.pl
OFERTA:
Pensjonat położony jest w cichej, spokojnej i atrakcyjnej przyrodniczo okolicy, z dala 
od zgiełku ulicy, w otoczeniu malowniczych łąk i lasów Kazimierskiego Parku Krajo-
brazowego.
W ofercie pensjonatu pokoje 2, 3 i 4 osobowe z oddzielnymi łóżkami lub łożami mał-
żeńskimi, klimatyzowana sala konferencyjna, klimatyzowana sala biesiadna, bezpłatny 

parking dla naszych gości, miejsce na grill i ognisko. Ponadto możliwość wypożycze-
nia rowerów i skuterów, przejażdżki bryczkami lub kulig zimą, możliwość wędkowa-
nia w pobliskim stawie, bilard i gry planszowe oraz wiele innych atrakcji.

Kwatery na wsi Robert Sawiarski
Rybitwy 61, 24-340 Józefów na Wisłą
Tel. Kom. 501 323 437, e-mail: zzbob@wp.pl 
OFERTA:
Obiekt całoroczny, cztery pokoje 2-osobowe, dwie łazienki, salon z kominkiem, dwie 
w pełni wyposażone kuchnie. Ogrodzone miejsce parkingowe, ogród wypoczynko-
wy, sad, altana, grill i wędzarnia, miejsce na ognisko, do dyspozycji 4 rowery. Zwierzę-
ta mile widziane.

Gospodarstwo Agroturystyczne „RYBITWIAK” 
Iwona i Robert Fijałkowscy
Rybitwy 94, 24-340 Józefów nad Wisłą
Tel. kom. 508 279 689, 506 840 637
e-mail: rybitwiak@o2.pl, www.rybitwiak.pl
OFERTA:
Obiekt całoroczny, cztery pokoje – 12 miejsc noclegowych, całodzienne wyżywienie. 
Oferujemy spływy kajakowe rzeką Wyżnicą i rzeką Wisłą, przejażdżki motorówką na 
różnorodnych trasach wodnych z możliwością plażowania i kąpieli wodnych, węd-
kowanie na Wiśle i Wyżnicy oraz na stawach i starorzeczach, przejażdżki samocho-
dem terenowym po okolicy, możliwość wzięcia udziału w polowaniu, grzybobranie 
w okolicznych lasach. Po mile spędzonym czasie zapraszamy na posiłek do restauracji 
GROTA, gdzie oferujemy: zupy, dania gorące, przekąski z grilla, napoje, piwo.

Hotel Bursztynowy Restauracja
Ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów 
nad Wisłą, Tel. (081) 828 56 21,  
Tel. kom. 501 345 634, 502 710 925
e-mail: recepcja@hotelbursztynowy.pl, 
www.hotelbursztynowy.pl
OFERTA:
Hotel Bursztynowy to wspaniałe miejsce do odpoczynku, leżący na starym „szlaku 
bursztynowym”, wiodącym od Morza Bałtyckiego na Bałkany. Nasz hotel oferuje 
17 pokoi 1, 2, 3 osobowych oraz 3 apartamenty, z których każdy wyposażony jest 
w łazienkę, TV oraz dostęp do szybkiego, bezprzewodowego Internetu. Każdy z po-
koi posiada indywidualny wystrój. Dodatkowo oferujemy organizację konferencji, 
bankietów, wesel, dobrze wyposażoną restaurację, wypoczynek na tarasie z pięknym 
widokiem na dorzecze Wisły.
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Pensjonat Piotrawin 
Hubert Niedziałek
Piotrawin 95, 24-335 Łaziska
Tel. kom. 600 004 608
e-mail: info@piotrawin.pl,  
www.piotrawin.pl
OFERTA:
Obiekt działa przez cały rok, dostępna liczba miejsc 
noclegowych – 12. Posiadamy salę szkoleniową z 
wyposażeniem, szerokopasmowy dostęp do Inter-
netu. W pensjonacie znajduje się sala widokowa, 
która może pomieścić 120 osób oraz sala kameralna 
mieszcząca 50 osób przeznaczone na organizację 
przyjęć. Oferujemy całodzienne wyżywienie.
W ofercie możliwość skorzystania z kajaków, ponto-
nów, łodzi hybrydowych RIB. Ponadto organizujemy 
zajęcia ornitologiczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia 
linowe, wyprawy 4x4, gry scenariuszowe, team bu-
ilding, wycieczki po okolicach, wyprawy na ryby, 
wizyty w pracowni kowalskiej, w okresie zimowym 
kuligi. 

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Jadwiga i Stanisław Dąbscy 
Kępa Chotecka 27A, 24-313 Wilków
Tel. (081) 828 31 25
OFERTA:
Obiekt całoroczny, trzy pokoje 2-osobowe, 1 łazienka wspólna dla gości, 3 posiłki. 
Możliwość rozbicia namiotów. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, 
ogród warzywny, sad, miejsce na ognisko, grill, huśtawki, możliwość korzystania z 
kortu tenisowego i strzelnicy, plac zbaw dla dzieci, komputer. Zwierzęta mile widzia-
ne. Możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Bandzarewicz 
Kol. Szczekarków 31, 24-313 Wilków
Tel. (081) 828 22 11
OFERTA:
Obiekt całoroczny. Dom letniskowy: 3 miejsca noclegowe, łazienka, przedpokój oraz 
dom mieszkalny: 3 pokoje – 5 miejsc noclegowych, 1 łazienka wspólna dla gości. 
Całodzienne wyżywienie. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, ogród 

warzywny, sad, grill, miejsce na ognisko, huśtawki, zwierzęta mile widziane. Możli-
wość zakupu wyrobów rzemiosła artystycznego (na szkle malowane, stroiki, obrazy 
malowane), możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie, kompu-
ter udostępniany gościom.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Renata Ciepielewska 
Rogów 128, 24-313 Wilków
Tel. (081) 828 20 84
OFERTA:
Obiekt całoroczny, dwa pokoje 2-osobowe, 1 łazienka wspólna dla gości, całodzienne 
wyżywienie. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, ogród warzywny, sad, 
miejsce na ognisko, grill, huśtawki, komputer udostępniany gościom, zwierzęta mile 
widziane. Możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Elżbieta i Roman Ciepielewscy
Rogów 129, 24-313 Wilków 
Tel. (081) 828 20 69, Tel. kom. 501 591 568
OFERTA:
Obiekt całoroczny, trzy pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, całodzienne wyżywie-
nie. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, ogród warzywny, sad, miejsce 
na ognisko, grill, zwierzęta mile widziane. Możliwość zakupu produktów wytwarza-
nych w gospodarstwie. Okolica sprzyja wycieczkom rowerowym, spacerom, wędko-
waniu i grzybobraniu.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Elżbieta Przepiórka 
Szczekarków 26a, 24-313 Wilków
Tel. (081) 828 10 66
e-mail: eprzepiorka@wp.pl
OFERTA:
Obiekt całoroczny, trzy pokoje 2-osobowe z łazienka-
mi. W ofercie trzy posiłki – na życzenie całodzienne wyżywienie lub dostęp do kuchni 
i chłodziarki. Do dyspozycji gości garaż, ogród wypoczynkowy, sad, miejsce na ogni-
sko, grill, huśtawki, TV, radio, telefon, komputer. Możliwość grzybobrania, zbierania 
jagód w pobliskim lesie, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, wędkowanie na Wiśle, 
możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie.
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SZLAKI TURYSTYCZNE NA TERENIE  
LGD „OWOCOWY SZLAK”

Po terenie LGD „Owocowy Szlak” przebie-
gają liczne szlaki turystyczne. Wysokiej jakości 
zasoby przyrodnicze, potwierdzone wyzna-
czeniem obszarów chronionych oraz czyste, 
mało przekształcone środowisko zachęcają 
do uprawiania turystyki. Malownicze wąwozy 
i doliny rzek są wymarzonym terenem wy-
cieczek pieszych i rowerowych. Sprzyja temu 
rozwinięta i kompleksowa sieć ścieżek rowe-
rowych, przyrodniczych i szlaków pieszych.

SZLAKI PIESZE

SZLAK PIESZO-ROWEROWY „SZLAK 
NADWIŚLAŃSKI”

Kolor: niebieski, Ranga: ponadlokalna, 
Dystans: 107 km, Stopień trudności: trasa 
łatwa

Przebieg trasy: Annopol – Jakubowice – Kopiec – Popów – Wałowice – Basonia 
– Rybitwy – Józefów nad Wisłą – Kolczyn – Kopanina Kaliszańska – Zgoda – Piotra-
wina – Kępa Solecka – Kępa Gostecka – Zakrzów – Las Dębowy – Kępa Chotecka 
– Zastów Karczmiski – Podgórz – Męćmierz – Albrechtówka – Kazimierz Dolny – Góry 
– Bochotnica – Zbędowice – Kol. Zbędowice – Włostowie – Puławy – Wólka Profecka 
– Wólka Gołembska – Gołąb – Borowa – Dęblin PKP.

Krótka charakterystyka: Szlak jest jedną z najpiękniejszych pod względem 
krajobrazowym tras pieszych województwa lubelskiego. Podąża wzdłuż ostoi ptasiej 
„Małopolski Przełom Wisły” wchodzącej w skład sieci NATURA 2000, przez teren Kra-
śnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Kazimierskiego Parku Krajobrazowe-
go, łącząc 3 powiaty – kraśnicki, opolski i puławski. Trasa w kilku miejscowościach 
pokrywa się z przebiegiem szlaków rowerowych i szlaku tematycznego „Grodziska 
nad Chodelką”. Szlak można pokonać pieszo bądź rowerem.

SZLAK SPACEROWY PO WRZELOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 9,8 km, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Kluczkowice (ośrodek wczasowy) – 2,4 km – Zgoda – 3,1 km 
– Wólka Kolczyńska – 3,2 km – Góry Kluczkowickie – 1,1 km – Kluczkowice (ośrodek 
wczasowy)

Krótka charakterystyka: Szlak przebiega 
przez teren Wrzelowieckiego Parku Krajobrazo-
wego. Na trasie występują bardzo malownicze 
wąwozy, nie ustępujące pięknem wąwozom 
w okolicach Kazimierza Dolnego. Na leśnych 
odcinkach szlaku można spotkać rzadkie chro-
nione gatunki roślin.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE I SPACEROWE

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „DOBRE – PODGÓRZ”
Kolor: żółty, Ranga: lokalna, Dystans: 6,5 km, Czas przejścia: 2,5 godziny, Sto-

pień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Dobre – rezerwat „Skarpa 
Dobrska” (tzw. „Kosmolana Góra”) – Podgórz 
– Dobre 

Krótka charakterystyka ścieżki: Ścież-
ka dydaktyczna wytyczona jest na terenie re-
zerwatu „Skarpa Dobrska”. Rezerwat ten słynie 
z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych 
tego typu form w Polsce. Ich głębokość docho-
dzi do 40 metrów. Osobliwością tego rezerwatu 
są również występujące na stromych, wapien-
nych i lessowych zboczach murawy kseroter-
miczne z rzadkimi gatunkami roślin (np. miłek 
wiosenny). Z „Kosmolanej Góry” rozpościera się 
przepiękny widok na Kotlinę Chodelską, Mało-
polski Przełom Wisły oraz na znajdujący się po 
przeciwnej stronie Wisły zamek w Janowcu. 
Przy dobrej widoczności można zobaczyć Góry 
Świętokrzyskie.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „KLENIEWO”
Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 3,0 km, Czas przej-

ścia: 1 godzina, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Pomorze – ścieżka biegnąca wzdłuż rzeki 
Chodelki – rozlewisko rzeki Chodelki – ścieżka biegnąca do drogi 
leśnej – droga leśna – Pomorze.

Krótka charakterystyka ścieżki: Ścieżka „Kleniewo” wy-
tyczona jest na terenie projektowanego Zespołu Przyrodniczo-
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Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa. Trasa tworzy pętlę 
mającą swój początek i koniec na polu biwakowym w 
miejscowości Pomorze. Na ścieżce znajduje się 15 ta-
blic edukacyjnych, przedstawiających życie w lesie, jego 
mieszkańców i zasady zachowania się w lesie.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „ROGÓW”
Kolor: czerwony, Ranga: lokalna, Dystans: 6,0 km, Czas przejścia: ok. 3 godziny, 

Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Rogów (Szkoła Podstawowa) – 1,3 km – Rogów (koniec miejsco-
wości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – 3,4 km – „Wąwozy Rogowskie” – Ro-
gów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – 1,3 km – Rogów 
(Szkoła Podstawowa)

Krótka charakterystyka: Ścieżka dydaktyczna, w postaci dwóch pętli, przebiega 
przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i strefę ochrony źródliskowej rzeki 
Jaworzanki. Na trasie można zapoznać się z budową geologiczną strefy krawędziowej 
Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, obserwować różne stadia rozwoju wąwo-
zów, podziwiać roślinność grądów oraz pagórkowaty krajobraz okolic Rogowa.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „GRODZISKA NAD CHODELKĄ”
Kolor: brak oznakowania w terenie, 

Ranga: ponadlokalna, Dystans: 15 km, 
Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Chodlik – most na rze-
ce Jankówce – Żmijowiska grodzisko – Ko-
siorów – Kłodnica – Kosiorów – Polanówka 
– Dobre – Podgórz: teren rezerwatu „Skarpa 
Dobrska” .

Krótka charakterystyka ścieżki: 
Ścieżka dydaktyczna biegnie obok czterech 
wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku. Grodziska w Żmijo-
wiskach, Chodliku i Podgórzu wyposażone są w tablice informacyjne oraz stoły i ławy 
do odpoczynku. 

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „ZŁOTA GÓRA”
Kolor: czerwony, Dystans: 4 km, Czas przej-

ścia: ok. 2 godziny

Krótka charakterystyka: Ścieżka przebiega 
przez teren leśny położony w obrębie wąwozów 
lessowych oraz przez wierzchowinę użytkowaną 

rolniczo, pokrytą mozaiką upraw sadowniczych. Na polanie śródleśnej znajduje się 
pomnik i krzyż upamiętniający zwycięską bitwę, jaką stoczyły tu oddziały powstańcze 
w sierpniu 1863 roku pod dowództwem generała Michała Jana Heidenreicha (pseu-
donim Kruk).

SZLAKI ROWEROWE

SZLAK ROWEROWY „DOLINA CHODELKI”
Kolor: Niebieski, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 51 km, Stopień trudności: tra-

sa trudna, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kolonia Borów – 2,3 km- Borów – 2,35 km- Jeżów – 3,5 km – Cho-
del – 4,45 km – Budzyń -1,3 km – Wólka Komaszycka – 5,8 km – Emilcin – 6,1 km 
– Opole Lubelskie – 5,0 km – Pomorze – 4,2 km – Chodlik – 2,8 km – Żmijowiska – 1,6 
km – Kosiorów – 4,0 km – Polanówka – 4,11 km – Dobre – 3,9 – km – Podgórz.

Krótka charakterystyka: Szlak prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Chodelki – jeden z najczystszych 
i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Końcowy odcinek szlaku przechodzi 
obok grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku w Chodliku i Żmijowiskach – największego 
skupiska wczesnośredniowiecznych założeń obronnych międzyrzecza Wisły i Bugu.

SZLAK ROWEROWY „KAZIMIERZ DOLNY-OPOLE LUBELSKIE-BĘCZYN”
Kolor: Żółty, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 68 km, Stopień trudności: Trasa 

średnio trudna, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kazimierz Dolny – 3,2 km – Cholewianka – 3,4 km – Zagajdzie 
– 2,3 km – Rogów – 3,5 km – Polanówka – 9,7 km– Pomorze – 5,0 km – Opole Lubel-
skie – 3,4 km  – Grabówka – 4,3 km – Dębiny – 3,4 
km – Siewalka – 1,7 km – Ruda Godowska – 3,7 
km – Budzyń – 1,3 km – Wólka Komaszycka – 4,2 
km – Puszno Godowskie – 2,5 km – Dąbrowa 
Godowska – 2,3 km – Świdno – 1,3 km – Majdan 
Bobowski – 3,5 km – Kol. Boby – 6,4 km – Natalin 
– 3,0 km – Bęczyn.

Krótka charakterystyka: Trasa wraz z czer-
wonym szlakiem „Kazimierz Dolny-Kraśnik” two-
rzy pętlę o długości ok. 150 km. Szlak przebiega 
południkowo przez teren Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu i Kraśnickiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, prowadząc rowerzystę przez 
3 powiaty – puławski, opolski i kraśnicki. Rozpo-
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czyna swój bieg w Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia” i 
kończy w Bęczynie w pobliżu zagrody garncarskiej, łącząc się z czerwonym szlakiem 
rowerowym „Kazimierz Dolny – Kraśnik”. Ciekawym miejscem na szlaku jest miejsco-
wość Pomorze, gdzie można zobaczyć dobrze zachowany, drewniany młyn wodny 
oraz gdzie przebiega ścieżka przyrodnicza „Kleniewo”. Nieopodal znajduje się również 
malownicze jezioro Bartków Ług.

SZLAK ROWEROWY „KAZIMIERZ DOLNY-KRAŚNIK”
Kolor: Czerwony, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: ok. 107 km, Stopień trudno-

ści: trasa średniej trudności, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kazimierz Dolny – 4,5 km – Męćmierz – 3,0 km – Podgórz – 3,3 
km – Dobre – 2,8 km – Wilków – 2 km – Szczekarków – 4,0 km – Kępa Chotecka – 15 
km – Głodno – 3,4 km – Janiszów – 2,7 km – Wojciechów – 3,1 km – Kamionka – 4,8 
km – Góry Kluczkowickie – 5,0 km – Niesiołowice – 9,0 km – Józefów nad Wisłą – 2,0 
km – Rybitwy – 2,4 km – Bór – 3,0 km – Prawno – 2,0 km – Mazanów – 3,8 km – Kol. 
Boiska – 2,0 km – Idalin – 2,0 km – Chruślanki Józefowskie – 7,0 km – Bęczyn – 3,0 km 
– Urzędów – 5,7 km – Dzierzkowice – 11,0 km – Kraśnik

Krótka charakterystyka: Szlak rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym obok 
ośrodka wypoczynkowego „Arkadia”, następnie przebiega przez Kazimierski Park Kra-
jobrazowy, gdzie woda wyrzeźbiła niezliczoną liczbę wąwozów tworzących bajkową 
scenerię, mija rezerwat „Skarpa Dobrska” i wkracza na teren doliny rzeki Chodelki. Na-
stępnie przebiega przez Wrzelowiecki Park Krajobrazowy i kończy swój bieg w dolinie 
Wyżnicy w miejscowości Kraśnik. Na szlaku warto zobaczyć zespół pałacowo-parko-
wy Kleniewskich w Kluczkowicach. 

SZLAK ROWEROWY „MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY”
Kolor: Zielony, Ranga: Lokalna, Dystans: 19 km, Stopień trudności: Trasa łatwa, 

Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kłudzie 
– 1,4 km – Kępa Gostecka – 4,5 
km – Kamień – 3,0 km – Piotra-
win (Kościół) – 4,0 km – Kalisza-
ny Kolonia – 3,0 km – Kolczyn 
– 2,1 km – Józefów nad Wisłą.

Krótka charakterystyka: 
Trasa bierze swój początek w 
miejscowości Kłudzie (przepra-
wa promowa), tworzy „odnogę” 
czarnego szlaku rowerowego 
„Opole Lubelskie-Solec nad Wi-

słą” i niebieskiego „Szlak Żółwia i Dinozaura”. Biegnie wzdłuż doliny Wisły, gdzie można 
podziwiać strome zbocza doliny, meandry, liczne wyspy wiślane porośnięte zaroślami 
wiklinowymi oraz nieczynny kamieniołom w Kaliszanach. Trasa kończy swój bieg w 
miejscowości Józefów nad Wisłą, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym 
„Kazimierz Dolny-Kraśnik”.

SZLAK ROWEROWY „NITKĄ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ”
Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 48 km, Stopień trudności: trasa 

łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Opole Lubelskie (stacja kolei wąskotorowej)  – Grabówka –  Da-
rowne –  Poniatowa – Kraczewice –  Poniatowa –  Poniatowa –  Rozalin – Kazimie-
rzów – Pomorze  – Chodlik – Karczmiska Pierwsze – Wymysłów – Obliźniak – Zaborze 
–  Zofianka – Kębło. 

Krótka charakterystyka: Szlak bierze początek przy stacyjce kolejki wąskoto-
rowej w Opolu Lubelskim, przy ul. Kolejowej. Następnie przebiega obok stacji w Po-
niatowej, Rozalinie, Karczmiskach, Wymysłowie i kończy swój bieg w miejscowości 
Kębło, łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Lublin-Nałęczów-Kazimierz 
Dolny”. Sąsiedztwo szlaku rowerowego z trasą kolejki wąskotorowej daje możliwość 
przyjazdu kolejką z Nałęczowa na teren powiatu opolskiego i dalsze zwiedzanie oko-
lic na rowerze.

SZLAK ROWEROWY „OPOLE LUBELSKIE – SOLEC NAD WISŁĄ”
Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 24 km, Stopień trudności: trasa 

średniej trudności, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Opole Lubelskie (Al. 600-lecia) – 2,55 km – Kozieniec (Leśniczów-
ka Lasów Państwowych) – 5,1 km – Łaziska – 2,3 km -Janiszów – 5,5 km – Kamień – 4,4 
km – Kępa Gostecka – 0,7 km – Rzeka Wisła – Kłudzie – 2,9 km – Solec nad Wisłą.

Krótka charakterystyka: Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad 
Wisłą, łącząc dwa województwa: lubel-
skie i mazowieckie. Przebiega przez teren 
Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Las Głodzieński, a także 
ostoję ptasią „Małopolski Przełom Wisły” 
wchodzącą w skład sieci Natura 2000. 
Kończy swój bieg w miejscowości Solec 
nad Wisłą w woj. mazowieckim, gdzie 
łączy się z niebieskim szlakiem pieszo-
rowerowym „Szlak Żółwia i Dinozaura” 
biegnącym z Bałtowa do Janowca.
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SZLAK ROWEROWY „POWIŚLE”
Kolor: Zielony, Ranga: Lokalna, Dystans: 15 km, Stopień trudności: trasa łatwa, 

Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Opole Lubelskie 
(Al. 600-lecia) – 2,15 km – Jankowa – 
6,1 km – Las Powiślański (most na rzece 
Jankówce) – 1,7 km – Trzciniec – 1,5 km 
– Wrzelów – 3,6 km – Majdany

Krótka charakterystyka: Trasa 
szlaku biegnie ulicą Pomorską, gdzie 
na skrzyżowaniu dróg obok pomnika 
przyrody spotyka się z dwoma szlaka-
mi rowerowymi: niebieskim -„Dolina 
Chodelki” i żółtym – „Kazimierz Dolny-
Opole Lubelskie-Bęczyn”. Następnie prowadzi przez kompleks leśny Las Powiślański 
– teren Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa, 
Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Powiślański. Kończy swój 
bieg w miejscowości Majdany, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym 
„Kazimierz Dolny Kraśnik”. Na całej długości trasa przebiega przez Chodelski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. 

SZLAK ROWEROWY „GOŚCINIEC PIOTRAWIŃSKI”
Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 50 km, Stopień trudności: trasa 

łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Niedrzwica Kościelna – 4,8 km – Kolonia Borów – 1,9 km- Grądy 
– 5,5 km- Ratoszyn I – 3,5 km – Chodel – 6,0 km – Puszno Godowskie -11 km – Klucz-
kowice – 2,4 km – Góry Kluczkowickie – 7,2 km – Kopanina Kaliszańska – 4,3 km 
– Kolonia Kaliszany – 4,0 km – Piotrawin

Krótka charakterystyka: Szlak przebiega równoleżnikowo przez teren powiatu 
opolskiego. Łączy się z niebieskim szlakiem „Dolina Chodelki” w miejscowości Kolonia 
Borów. Przebiega przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrze-
lowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nieopodal zespołu pałacowo-parkowego 
w Kluczkowicach. Atrakcją na szlaku jest przepiękny widok na Małopolski Przełom 
Wisły z kamieniołomu znajdującego się na granicy miejscowości Kaliszany i Piotrawin. 
Szlak kończy się w Piotrawinie obok gotyckiego kościoła, gdzie łączy się z zielonym 
szlakiem rowerowym „Małopolski Przełom Wisły”.

SZLAK ROWEROWY „ZŁOTA GÓRA”
Kolor: niebieski, Ranga: lokalna, Dystans: 14 km, Stopień trudności: trasa ła-

twa, Rodzaj: Przejazdowy

Punkty startowe: Początek: Kościół w miejscowości Kolonia Boby, Koniec: ze-
spół pałacowo – parkowy w Kluczkowicach

Krótka charakterystyka: Szlak rozpoczyna się obok Kościoła w miejscowo-
ści Kolonia Boby, gdzie przebiega żółty szlak rowerowy i kończy się obok zespołu 
pałacowo – parkowego w Kluczkowicach. Trasa jest bardzo ciekawa krajobrazowo, 
zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów. Łączy się ze ścieżką dydaktyczną „Złota Góra” 
w miejscowości Chruślina.

SZLAK ROWEROWY „OPOLE LUBELSKIE – KLUCZKOWICE PAŁAC”
Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 16 km, Stopień trudności: trasa łatwa, 

Rodzaj: Przejazdowy

Punkty startowe: Początek: dawna cukrownia w Opolu Lubelskim, Koniec: ze-
spół pałacowo – parkowy w Kluczkowicach

Krótka charakterystyka: Trasa poprowadzona jest na długim odcinku poprzez 
tereny leśne i mało zaludnione. W miejscowości Wrzelowiec warto zobaczyć źródła 
Potoku wrzelowieckiego (Wrzelowianki) oraz kościół w stylu klasycystycznym na pla-
nie ośmioboku z kopułą zwieńczoną latarnią i kaplicę grobowa Kleniewskich.
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„Pstrąg” Pustelnia
Zajazd Rybacki Anna Pyć
Wola Rudzka 34B/1, 24 – 300 Opole 
Lubelskie
Tel. ( 081) 827 27 31
e-mail: kontakt@pstragpustelnie.pl

“Piwnica Smaku”
Jolanta Sobczuk
Ul. Lubelska 13, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 475 50 50
www.piwnicasmaku.com

Restauracja „Pod Kogutem” 
Nieradka Tomasz i Jerzy
Ul. Brzozowa 4, 24-320 Poniatowa
Tel. (081) 820 41 50
www.podkogutem-poniatowa.pl 

„Hotel Słowik”
 Restauracja
Ul. Spacerowa 3, 24-320 Poniatowa
Tel./ fax (081) 820 41 61
www.hotel-slowik.pl

Bar restauracyjny „TUKAN”
Oleszczak Irena
Ul. 11 Listopada 3, 24-320 Poniatowa
Tel. (081) 820 37 90

„GOLD BAR”. 
Dubil Norbert
Ul. Targowa, 24-350 Chodel
Tel. (081) 829 12 89

Restauracja „Krampa” 
Kuchta Andrzej Bartnik Katarzyna s. c. 
Karczmiska 319, 24-310 Karczmiska 
Tel. (081) 828 72 72, kom. 508 211 171, 
607 802 623 
www.krampakarczmiska.pl

Zagrodowa Osada w Uściążu
Restauracja regionalna
Uściąż 114 B, 24-120 Kazimierz Dolny
Tel./fax (081) 828 84 90, Kom. 604 614 
639
www.zagrodowaosada.pl

„Hotel Bursztynowy” Restauracja
ul. Nadwiślańska 19, 24-340 Józefów nad 
Wisłą
Tel. Kom. 501 345 634, 502 710 925
www.hotelbursztynowy.pl

Gospodarstwo agroturystyczne 
„RYBITWIAK”
Restauracja GROTA
Iwona i Robert Fijałkowscy
Rybitwy 94, 24-340 Józefów nad Wisłą
Tel. kom. 508 279 689, 506 840 637
www.rybitwiak.pl

Ośrodek Szkoleniowy „Zielona 
Szkoła”
Piotrawin 99, 24-335 Łaziska
Tel. (081) 828 01 76

Pensjonat Piotrawin
Hubert Niedziałek
Piotrawin 95, 24-335 Łaziska
Tel. 600 004 608
www.piotrawin.pl

BAR w Wilkowie
GS „SCH” Wilków, 24-313 Wilków
Tel. (081) 828 34 51

Dworek Przepiórka
Szczekarków Kolonia 48, 24-313 Wilków 
Tel. (081) 828 15 55 
www.dworekprzepiorka.pl

DLA BRZUCHA…
Po aktywnym wypoczynku, jaki gwa-

rantuje pobyt na naszym terenie można 
zjeść smaczny posiłek, który pozwoli zre-
generować siły i doda energii na kolejny 
dzień wrażeń. W przedstawionych poni-
żej punktach gastronomicznych można 
zjeść zarówno tradycyjne potrawy kuchni 
polskiej i europejskiej, jak również skosz-
tować regionalnych dań charakterystycz-
nych dla terenu LGD „Owocowy Szlak”, tj. 
pierogi z bobu (pierogi z nadzieniem z 
bobu zapiekane na oleju rzepakowym), 
kluski bociany czy buraczak (placek z buraka cukrowego). Tylko w naszym regionie 
można spróbować produktu regionalnego jakim jest szynka z karpia.

BAZA GASTRONOMICZNA  
– RESTAURACJE, BARY, PUBY

„KARCZMA OPOLSKA”
Hotel i Restauracja
Marian Chęć
Ul. Kościuszki 6, 24- 300 Opole Lub.
Tel. (081) 827 41 71
www.karczmaopolska.pl

„Piwiarnia Marzycieli”
Pizza włoska
Janusz Szychowski
Ul. Targowa 1, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 39 45
www.piwiarniamarzycieli.eu

„Pizzeria Capri”
Karol Jaszczyński
Ul. Puławska 19, 24 – 300 Opole Lubel-
skie

Tel. (081) 827 60 10

Kebab Bar „PODJADEK” w Opolu 
Lubelskim
Ul. Strażacka 6, 24-300 Opole Lubelskie
Tel. kom. 691 624 688

„Zajazd nad Młyńskim Stawem” 
w Kluczkowicach
Kluczkowice Osiedle 17, 24 - 300 Opole 
Lubelskie
Tel. (081) 827 14 19

Baza noclegowo-wypoczynkowa 
Zespołu Szkół Zawodowych 
im. S. Konarskiego w Kluczkowicach
Kluczkowice – Osiedle,  
24-300 Opole Lubelskie
Tel. (081) 827 12 40
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