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Przewodnik Miejsca z duszą – Ludzie z pasją, to zbiór obiektów rozlokowanych 
na terenie powiatu opolskiego, które oferują Państwu spokój polskiej wsi, 

życzliwość właścicieli i  niecodzienne atrakcje. Gospodarze to pasjonaci różnych 
dziedzin, specjaliści dawnych rzemiosł, artyści, miłośnicy zwierząt i dobrej staro-
polskiej kuchni. W  swoich ofertach posiadają ciekawe warsztaty począwszy od 
rzeźbienia, garncarstwa, plecionkarstwa po pieczenie chleba i  gotowanie trady-
cyjnych potraw.

Znajdziecie tu miejsca, które spełnią Wasze potrzeby i  oczekiwania. Każde 
gospodarstwo da wytchnienie z dala od codziennej gonitwy, pozwoli oddać się 
błogiemu wypoczynkowi na łonie natury, a  jeśli tylko przyjdzie ochota zapewni 
również aktywne spędzanie czasu. Okolica stwarza dobre warunki do uprawiania 
turystyki aktywnej i ekoturystyki w tym wędrówek pieszych, wycieczek rowero-
wych, konnych, kajakowych, samochodowych i kolejką wąskotorową, a także grzy-
bobrania i wędkowania. Wszystko to wzbogacają zabytki architektury pałacowej 
i sakralnej oraz grodziska średniowieczne.

Przemierzając teren Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” każdy turysta 
będzie miał okazję obcować z  niezwykłą przyrodą, poznać tajemnice i  legendy 
ukryte z zabytkowych murach, a po dniu pełnym wrażeń odpocząć przy tradycyj-
nym posiłku w  lokalnych gospodarstwach agroturystycznych. Zapraszamy Pań-
stwa na wyprawę po miejscach, które zachęcają swoim bogactwem i niezwykło-
ścią, w których spotkacie ludzi, którzy opowiedzą Wam o swoich pasjach.

Nie czekaj…
 Już teraz odwiedź wszystkie miejsca z duszą…

poznaj ludzi i ich pasje.

Miejsca z duszą – Ludzie z pasją
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Zagrodowa Osada w Uściążu Renata Karow

 ■Uściąż 114 b, 24-120 Kazimierz Dolny
 ■Telefon: 81 828 84 90, 604 614 639
 ■e-mail: zagrodowaosada@wp.pl
 ■www.zagrodowaosada.pl

Siedlisko Turystyczne „Zagrodowa 
Osada” powstało z marzenia, z pasji 

właścicielki do starych przedmiotów, 
dawnych wartości oraz z  zamiłowa-
nia do przyrody, zwierząt i  sztuki. Jest 
to kompleks o  zabudowie wzorowanej 
na styl architektoniczny z początku XX 
w., położony we wsi Uściąż (5 km od 
Kazimierza Dolnego nad Wisłą). Ser-
ce Ośrodka stanowi ścisła zabudowa, 
która w naturalnym rytmie przechodzi 
w strefę lasu i  rozległej łąki graniczącej 
z  niewielką rzeczką. Teren Osady jest 
ogrodzony i przyjazny dla osób niepeł-
nosprawnych (wolny od barier).

W  Osadzie znajduje się restauracja 
regionalna, dworek z  miejscami nocle-
gowymi, chata jednoizbowa kryta strze-
chą, stuletnia oryginalna stodoła oraz 
budynki gospodarcze.

Główną ofertą Siedliska jest baza 
noclegowo – żywieniowa z  propozycją 
spędzania czasu w  spokojnej, wiejskiej 
atmosferze. Oferuje ono 17 miejsc nocle-
gowych w sezonie zimowym, 25 w sezo-
nie letnim oraz całodzienne wyżywienie. 
Żyjące tu zwierzęta gospodarskie, pięk-

na przyroda, rytm obrządku wiejskie-
go i  zwyczajne proste życie zapewniają 
prawdziwe wytchnienie. Osada oferuje 
również warsztaty kultywujące zapomi-
nane tradycje, dawne zwyczaje ludowe, 
rzemiosło i  sztukę rękodzielniczą. Pro-
wadzimy tu m. in. warsztaty: ceramiczno 
– garncarskie, rzeźbiarskie i  malarskie, 
tkackie, hafciarskie, plecionkarskie i pla-
styki obrzędowej. Zajęcia odbywają się 
z wykorzystaniem tradycyjnych technik 
i narzędzi. Prowadzone są przez naszych 
lubelskich twórców ludowych.

Obok stodoły jest piaskownica dla 
maluchów i drewniana wiata, pod którą 
bawić się można nawet podczas desz-
czu. W  siedlisku stałymi mieszkańcami 
są konie, kozy, króliki i dużo różnego do-
mowego ptactwa, koty i psy.

Restauracja Regionalna Zagrodowej 
Osady prowadzi prostą i zdrową kuch-
nię, opartą na tradycjach kulinarnych 
Lubelszczyzny. Przygotowuje się tu 
własne przetwory, konfi tury i smakowi-
te dodatki do potraw, wypieka własne 
pieczywo: chleb, regionalny buraczak 
i  cebularz. Większość produktów wy-
korzystywanych w  kuchni pochodzi 
z własnych upraw lub ze sprawdzonych 
źródeł. Ulubionymi potrawami są tu: 
pieczona kaczka z jabłkami w majeran-
ku, ziemniakami i  czerwoną kapustą, 
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królik w  sosie śmietanowym z  buracz-
kami, śledź z  cebulką, śmietaną z  gry-
czanymi blinami. Pierogi regionalne 

z bobem, kaszą gryczaną, serem i miętą, 
z  kaszą jaglaną i  serem, pierogi ruskie 
oraz pierogi z mięsem.
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Vital House s.c. Agnieszka Panecka Bartosz Panecki

 ■ Uściąż-Kolonia 10
24-120 Kazimierz Dolny
 ■Telefon: 500 550 225
 ■e-mail: vitalhouse@o2.pl
 ■www.vitalhouse.pl

Willa Vital House pełna dobrej 
energii i  blasku świec, położona 

jest w miejscu dyskretnym i zacisznym, 
pod lasem w odległości 5 km od rynku 
w Kazimierzu Dolnym. W lecie słychać 
tu koncert żab, śpiew ptaków i  pianie 
koguta. W  zimie oczy cieszą bajkowo 

zaśnieżone pola, lasy, sarny i lisy.
W  ofercie jest 8 pokoi gościnnych 

z  podwójnymi łóżkami, z  łazienkami 
i  telewizorami LED. Cały obiekt może 
pomieścić do 30 osób. Oferujemy 
w  pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię 
ze stolikami, salon z  telewizorem i  ko-
minkiem oraz miejsca na grill i ognisko. 
Posiadamy własny parking a dodatkowo 
dysponujemy projektorem i  ekranem, 
które wykorzystujemy podczas imprez 
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sportowych. W  sezonie letnim będzie 
można również schłodzić się zimnym 
napojem lub skosztować potraw z grilla 
np. przejeżdżając pobliskimi trasami ro-

werowymi. Willa jest doskonałym miej-
scem wypadowym na wycieczki jedno-
dniowe np. do Kazimierza Dolnego czy 
do Nałęczowa.
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Domki Rekreacji Ruchowej – Szaniawska

 ■ ul. Nadrzeczna 91
24-310 Karczmiska Pierwsze
 ■Telefon: 601 057 232
 ■e-mail: domkiwynajem@interia.pl

Zapraszamy do dwóch nowych, ca-
łorocznych domków, położonych 

w  600 letniej wsi Karczmiska, 12 km 
od Kazimierza Dolnego. Domki mają 

obszerne tarasy, z  których rozciąga się 
widok na pola malin i las, który w sezo-
nie obfi tuje w  jagody i  grzyby. Idealne 
miejsce do spędzania czasu z  rodziną 
i przyjaciółmi. W domkach do dyspozy-
cji gości jest łazienka, kuchnia połączo-
na z jadalnią, na parterze sypialnia z ło-
żem małżeńskim, na piętrze pojedyncze 
łóżka, kącik zabaw dla dzieci. Na terenie 
posesji goście mogą korzystać z  miej-
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sca na ognisko, garażu, placu zabaw dla 
dzieci, mebli ogrodowych oraz sprzętu 
sportowego (rowery, kijki do Nordic 
Walking). Zwierzęta odpoczywają bez-
płatnie.

W okolicy znajdują sie ciekawe miej-
sca, które warto zobaczyć. Zabytkowy 
zespół dworkowo – pałacowy i kościół, 
kryją ciekawą historię nie tylko samego 
miejsca, ale również rodów tu zamiesz-
kujących. Kapliczka Zjawienie i związa-
na z nią legenda o uzdrowieniu skłania 
by zatrzymać się na chwilę i porozmy-
ślać. Chodlik – grodzisko zwane Troją 
Północy i Żmijowiska – średniowieczne 
grodzisko z  IX – X wieku zachęcają by 
wsłuchać się w  głos ziemi. Jedną z  naj-
większych atrakcji regionu jest bez wąt-
pienia Nadwiślańska Kolejka Wąskoto-
rowa, która swoją siedzibę ma właśnie 
w  Karczmiskach. Zbudowana została 

ona w  latach 90-tych ubiegłego wieku 
przez rodzinę Kleniewskich. Obecnie 
kolejka wykorzystywana jest do celów 
turystycznych. Jest to wspaniała atrak-
cja zarówno dla młodych, jak i  tych 
nieco starszych, a przede wszystkim dla 
rodzin z dziećmi.
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Agroturystyka „U Kolejarza” Stanisław Ogonek

 ■ul. Opolska 15, 24-310 Karczmiska
 ■Telefon: 728 100 495

Gospodarstwo znajduje się 300 me-
trów od zabytkowej stacji Nad-

wiślańskiej Kolejki Wąskotorowej 
w  Karczmiskach Pierwszych. Gospo-
darstwo oferuje 3 pokoje dla 6 osób, 
kuchnię z  pełnym wyposażeniem, ła-
zienki, parking na terenie posesji, miej-
sce do grillowania z altanką i huśtawką, 

z którego rozlega się przepiękny widok 
na okoliczne pola. To miejsce, w  któ-
rym można odetchnąć od codziennego 
zgiełku i  przeżyć niezwykłą przygodę. 
Gospodarstwo prowadzone jest przez 
Kolejarza, który zaprasza na wycieczki 
Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową na 
trasie Opole Lubelskie – Karczmiska – 
Polanówka, Poniatowa – Karczmiska 
– Polanówka. Trasa kolejki przebiega 
przez najbardziej urokliwe i  atrakcyj-
ne miejsca tej części województwa. 
W  okolicy znajdują się liczne szlaki ro-
werowe w  tym prowadzące do Gro-
dzisk w  Chodliku i  Żmijowiskach. Na 
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stacji znajduje się również muzeum, 
do którego wejście prowadzące przez 
symboliczne tory przenosi zwiedzają-
cych w dawne czasy kolejnictwa. Liczne 
dokumenty, fotografi e i eksponaty (np. 
urządzenia kolejowe, mundury i  czap-
ki kolejarzy) oraz pokój urządzony na 
wzór pomieszczenia dyżurnego ruchu 
z  lat 50. przybliżają zwiedzającym spo-
sób działania kolei na przestrzeni wie-
lu dziesięcioleci. W  skład budynków 

stacyjnych wchodzi także pierwotnie 
służąca do zaopatrywania parowozów 
w  wodę wieża ciśnień, która stanowi 
obecnie unikalny punkt widokowy – po 
wejściu na wysokość szóstego piętra 
umożliwia podziwianie okolicznej pa-
noramy. Dodatkowo w  pobliżu gospo-
darstwa agroturystycznego znajduje 
się przydomowa pasieka „Malinowa 
Kraina”, w której można poznać tajniki 
związane z zawodem pszczelarza.
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Pasieka „Malinowa Kraina” Ireneusz Kwaśniak

 ■ul. Południowa 3, 24-310 Karczmiska
 ■Telefon: 604 125 270
 ■e-mail: kirek@poczta.onet.pl
 ■www.malinowakraina.pl

Pasieka „Malinowa Kraina” usytuowa-
na jest w  miejscowości Karczmiska 

w  pobliżu głównej stacji zabytkowej 
Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. 
Jest to typowa przydomowa pasieka 
stacjonarna składająca się aktualnie z 46 

rodzin pszczelich w  ulach warszaw-
skich i warszawskich poszerzanych. Od 
niedawna przy pasiece tworzone jest 
mini-muzeum pszczelarstwa, gdzie gro-
madzone są eksponaty, dzięki którym 
odwiedzający nas turyści mogą porów-
nać jak praca pszczelarza wyglądała kie-
dyś, a jak wygląda obecnie.

Pasieka „Malinowa Kraina” oferuje:
• możliwość degustacji i zakupu miodów 
i innych produktów pszczelich (w tym 
miodu malinowego zarejestrowanego 
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na Liście Produktów Tradycyjnych Wo-
jewództwa Lubelskiego);

• zwiedzanie pasieki połączone z wysłu-
chaniem opowieści o  jej historii oraz 
o tajnikach pracy pszczelarza;

• możliwość zapoznania się z życiem ro-

dziny pszczelej „od środka”;
• pokaz sprzętu pszczelarskiego używa-
nego w pasiekach dawniej i obecnie;

• pokaz wytwarzania świec z naturalne-
go wosku pszczelego.
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Sadyba Rozalin Mirek Gołoś

 ■Rozalin 56, 24-300 Opole Lubelskie
 ■Telefon: 664 973 642
 ■e-mail: mirekgolos@hotmail.com
 ■www.sadybarozalin.pl

Rozalin to niewielka malownicza i ci-
cha wioska, położona wśród dzikich, 

rozległych łąk otoczonych lasami i pięk-
nymi stawami. Pobliskie miejscowości 
to Opole Lubelskie (5 km), Poniatowa (4 
km), Kazimierz Dolny (ok.15 km), Nałę-
czów (ok. 20 km), Puławy (ok. 25 km).

Sadyba w  Rozalinie to dawne zapo-
mniane gospodarstwo, które pieczoło-
wicie odrestaurowano z  zachowaniem 
wiejskiego charakteru i  klimatu, jed-
nocześnie zapewniając wygodę i  pełen 
komfort Naszym gościom. Charaktery-
styczny nadwiślański, drewniany dom 
usytuowany jest nad rzeczką, która 
swoim rozlewiskiem tworzy niewielki 
porośnięty ciekawą roślinnością staw.

Przytulne i wygodne pokoje z łazien-
kami zapewniają prywatność, a otwarta 
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kuchnia z  salonem daje poczucie swo-
bodnego, domowego klimatu.

Sadyba Rozalin to azyl dla spragnio-
nych wyciszenia i  prawdziwego wypo-
czynku Turystów. Przyległe dzikie łąki, 
stawy i lasy swoją naturalną urodą spra-
wiają, że zapomina się tu o problemach 
i „cywilizacyjnej gonitwie”. Do dyspozy-
cji gości są 4 przytulne pokoje z łazien-
kami. Dom otacza ogród z  zagonem 
warzywnym pełnym ekologicznych, cie-
kawych roślin oraz ziół. W let-
nie wieczory odpocząć moż-
na na werandzie z kominkiem 
lub w  ogrodzie nad małym 
rozlewiskiem.

Sadyba Rozalin jest wyjąt-
kowym miejscem dla miłośni-
ków dobrej kuchni. To gości-
niec dla turystów, ale również 
dom profesjonalisty gastrono-
mii, który osobiście zajmuje 
się kuchnią, dbając o  indywi-
dualne gusta każdego z gości. 
Mieszkańcy mogą skorzystać 
z  pobytu z  pełnym wyżywie-
niem, w którego przygotowa-
niu mogą sami uczestniczyć 
poznając jednocześnie tajniki 
sztuki kulinarnej.

Okolice wokół Rozalina są 
idealne do pieszych wycie-
czek, wokół jest wiele wygod-
nych tras rowerowych, a  dla 
miłośników koni zaprzyjaź-
nione stajnie, które oferu-
ją jazdy konne, hipoterapię 
i przejażdżki bryczkami (zimą 
kuligi saniami).

W  okolicy zamieszkują 

osoby z pasją, zajmujące się ciekawymi 
rękodziełami i  sztuką ludową. Chętnie 
zapraszają do siebie turystów, którym 
mogą zaprezentować jak wyplatać ka-
pelusze z rogożyny, co można wyrzeźbić 
z kawałka drewna lub zobaczyć jak pra-
cuje młynarz w  starym młynie. W  po-
bliskim gospodarstwie hodowlanym są 
najlepsze pstrągi oraz karpie, a miłośni-
cy wędkowania znajdą tu wiele stawów 
i cichych zakątków nad wodą.
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„Pod Lasem” Grażyna Sędzikowska

 ■ Kazimierzów 95
24-350 Opole Lubelskie
 ■Telefon: 693 072 725
 ■e-mail: marsedz@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Lasem” znajduje się w niewiel-

kiej miejscowości Kazimierzów pośród 
lasów i  jezior na terenie Chodelskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu mię-
dzy Kazimierzem Dolnym, Nałęczowem 
i Opolem Lubelskim. Do dyspozycji go-
ści mamy 6 miejsc noclegowych oraz 
w pełni wyposażoną kuchnię i łazienkę. 
Oferujemy jesienią grzybobranie, latem 
wędkowanie we własnym zarybionym 

stawie, cały sezon warzywa i zioła z wła-
snej grządki. W znajdującym się nieopo-
dal Gospodarstwie Rybackim Pstrąg 
Pustelnia można posmakować świeżego 
pstrąga i  tradycyjną wędzoną szynecz-
kę z karpia. Domek otoczony jest ogro-
dem, w  którym można odpocząć przy 
grillu. Tu dla „ducha” najlepsze będą 
długie spacery po okolicy, kojący śpiew 
ptaków i  wszechobecna cisza. Nad 
„ciałem” natomiast, będzie można po-
pracować jeżdżąc na rowerze, aby przy 
okazji zwiedzić Kazimierski Park Kra-
jobrazowy i  Grodziska Średniowieczne 
w Chodliku i w Żmijowiskach.
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Agroturystyka „Malwowo” Karolina Maciąg

 ■Kępa Chotecka 37, 24-313 Wilków
 ■Telefon: 600 803 102
 ■e-mail: kkraje@interia.pl

Gospodarstwo „Malwowo” to za-
ciszne miejsce w  okolicy Kazimie-

rza Dolnego (14 km), blisko Wisły (200 
m) położone w cichym zakątku pośród 
sadów, pól i  chmielników. Do dyspo-
zycji gości są dwa domki z 1 i 2 – oso-
bowymi sypialniami i  łazienkami, salon 

z kuchnią. Okolica doskonała na pobyt 
z  dziećmi, do spacerów, łowienia ryb 
i  wycieczek rowerowych. Domki wy-
posażone są w pościel, ręczniki, telewi-
zor, radio, żelazko, suszarki do włosów, 
w  pełni wyposażoną kuchnię, Internet 
(wi-fi ).

Na miejscu także dodatkowe atrak-
cje, t.j. kort tenisowy, grill, miejsce na 
ognisko, miejsce do zabaw dla dzieci 
(huśtawki, trampolina, hamak, piaskow-
nica), ogródek warzywny z sezonowymi 
ekologicznymi owocami (maliny, jabłka, 
śliwki, wiśnie) i  warzywami (włoszczy-
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zna, ogórki, pomidory, cukinie) dla na-
szych gości. Dodatkowo we wsi: moż-
liwość wypożyczenia kajaków (spływy 
Wisłą do Kazimierza, Puław) i rowerów. 
Turystów zachęcamy do korzystania 

z wycieczek po naszym regionie. Istnieje 
możliwość organizacji jednodniowych 
wycieczek: trójkąt Kazimierz Dolny – 
Nałęczów – Puławy oraz po drugiej 
stronie Wisły – Janowiec, Sandomierz.
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Pensjonat Piotrawin Hubert Niedziałek

 ■Piotrawin 95, 24-335 Łaziska
 ■Telefon: 81 828 0 218, 600 004 608
 ■e-mail: recepcja@piotrawin.pl
 ■www.piotrawin.pl

Malownicze tereny Pałacu Piotra-
win posiadają w  swoich grani-

cach: taras z  widokiem na Wisłę, alta-
nę z  grillem, meble ogrodowe, stylowe 
i klimatyczne pokoje z dostawkami dla 
najmłodszych, miejsce zabaw dla dzieci: 

huśtawka, piaskownica, zjeżdżalnia, in-
ternet Wi-fi  działający w ogrodzie i  ta-
rasie, badminton, lornetkę, bezpieczne 
zejście nad brzeg Wisły. Polana i dzikie 
plaże przed pałacem są miejscem do 
opalania lub wędkowania.

Dla Gości mieszkających w Pałacu or-
ganizowanych jest wiele rekreacji: spły-
wy kajakowe lub pontonowe, motorów-
ki, ogniska i  grille, warsztaty malarskie, 
wyprawy rowerowe. Stanowi również 
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dogodną lokalizację dla amatorów węd-
karstwa.

Na życzenie organizujemy także wy-
prawy samochodami terenowymi i qu-
adami, paintball, pikniki, przejażdżki 
bryczką, loty balonem, masaże.

Atut miejsca to położony na wysokiej 
skarpie punkt widokowy w  kamienio-
łomach, z  którego rozciąga się piękna 
panorama na Wisłę. Szlaki rowerowe, 
cisza, mikroklimat, starodrzew, widok 
na leniwie płynącą rzekę, powodują iż 
czas się tutaj zatrzymuje. Dogodne po-
łożenie na wycieczki do pobliskiego Ka-
zimierza Dolnego (33 km) lub Janowca, 
Sandomierza (60) i  Opola Lubelskiego 
(14  km), w  którym istnieje możliwość 
degustacji win w Winnicy Solaris. Moż-
liwa także przeprawa promowa do 

Parku Jurajskiego w  Bałtowie (22  km). 
Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo 
z  najstarszym w  województwie lubel-
skim kościołem gotyckim z 1441 r. Prze-
wodnik bezpłatnie oprowadzi i opowie 
ciekawe historie piotrawińskich zabyt-
ków.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Dziechciarz

 ■ Górna Owczarnia 16
24-300 Opole Lubelskie
 ■Telefon: 81 827 36 49, 515 334 296
 ■e-mail: dziechciarz.eko-agro@o2.pl
 ■www.eko-agro.strefa.pl

Gospodarstwo jest położone 
w  miejscowości Górna Owczar-

nia, w  otulinie lasów liściastych 

i  iglastych. Do dyspozycji gości są 
2 pokoje dwuosobowe oraz 3 po-
koje jednoosobowe oraz 1 łazienka 
wspólna dla gości. Istnieje możliwość 
porozumienia się w  języku obcym: 
niemieckim, angielskim, rosyjskim. 

Właściciele oferują całodzienne wy-
żywienie gościom przebywającym 
w gospodarstwie.
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Na terenie gospodarstwa znajduje się 
do dyspozycji gości: garaż, ogród wypo-
czynkowy, ogród warzywny, sad, miejsce 
na ognisko, grill, huśtawki. Dodatkowo 
goście mogą skorzystać z  jazdy konnej. 
Przyjazne i  spokojne klacze zapew-
nią wam wiele radości, niezależnie od 
wieku. W  stajni można zobaczyć Kuca 
Felińskiego, Klacz Małopolską i  Kuca 
Szetlandzkiego. Atrakcyjne usytuowa-
nie gospodarstwa sprzyja wędrówkom 
pieszym po cichej i  spokojnej okolicy 
oraz wyprawom rowerowym. Dla mi-
łośników tradycyjnych produktów go-
spodarstwo oferuje możliwość zakupu 
miodu i  przetworów. Właścicielka go-
spodarstwa to miłośniczka zwierząt. 
Można tu podziwiać, a nawet przytulić 
takie zwierzęta jak konie, króliki, strusie, 
kurki ozdobne, kozy. Milusińscy gości 
odpoczywają bezpłatnie. Bezpośrednie 
sąsiedztwo lasu to idealna okazja by 
wybrać się na grzyby lub jagody.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka”
Martyna i Dariusz Gasińscy

 ■ul. Wschodnia 15; 24-350 Chodel
 ■Telefon: 81 829 11 66, 505 105 498
 ■e-mail: darek.gasinski@op.pl

■ www.koniczynka.chodel.com

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ko-
niczynka” to gospodarstwo rodzin-

ne prowadzone od 18 lat przez troje 
pasjonatów: Darka (stolarz), Martynę 
(malarka, rzeźbiarka) i  Boguśkę (miło-
śniczka koni).

Gospodarstwo położone jest w doli-
nie rzeki Chodelki – miejscowości Cho-
del. Wokół jest wszystko czego trzeba, 
żeby człowiek mógł być zdrowy i szczę-
śliwy: lasy, łąki, czystą rzekę, stawy, czy-
ste powietrze oraz zwierzęta – te do-
mowe i te dziko żyjące. Oferta naszego 
gospodarstwa umożliwia poznanie Ko-
tliny Chodelskiej m.in. z grzbietu konia, 
kajakami oraz na rowerach.

Do dyspozycji gości są 3 komfortowe 
pokoje z  łazienkami (2-os, 3-os, 4-os) 
w  domu w  Chodlu położonym w  bez-
pośrednim sąsiedztwie lasów, pól oraz 
samodzielny dom „U  babci Natalii” – 
XIX wieczny drewniany dom, obecnie 
świeżo wyremontowany, z  wielopoko-

leniową, długą historią. Malowniczo 
położony pośród łąk – zapewnia jego 
mieszkańcom ciszę, spokój oraz nie-
ograniczoną możliwość przebywania 
blisko natury. W wystroju domu zacho-
wana jest równowaga pomiędzy prze-
szłością, a współczesną stylistyką, dzięki 
czemu ma niepowtarzalny klimat. Mie-
ści 3 niezależne pokoje z  łazienkami, 
w  pełni wyposażona kuchnia, pokój 
kominkowy. Od strony południowej 
znajduje się zadaszony taras, kominek 
ogrodowy, sauna, plac zabaw dla dzie-
ci, miejsce na ognisko. Łąka za domem 
ciągnie się ok. 300 m do rzeki Chodelki, 
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stawów rybnych i  lasu o nazwie Borek. 
Jest to ciekawy początek wielu tras pie-
szych, rowerowych oraz konnych.

Zainteresowania właścicieli są nie tyl-
ko pasją, ale także sposobem na życie. 
W  stolarni odnawiane są stare meble 
oraz tworzone te nowe według indywi-
dualnych zamówień, a w pracowni rzeź-
biarskiej można tchnąć życie w  zwykły 
kawałek drewna, który w  rękach rzeź-
biarza nabiera dowolnego kształtu, 
można namalować obraz na szkle, napi-
sać ikonę.

Swoje doświadczenie oraz umiejęt-
ności właściciele przekazują podczas 
zajęć prowadzonych w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz 
Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tra-
dycja. Prowadzimy m.in. warsztaty edu-
kacyjne obejmujące naukę rzeźbienia 
w  drewnie, zdobnictwa oraz procesów 
obróbki drewna – „Od szyszki do stołu 
sosnowego”, „ABC Rzeźbienia”, „Aniel-
skie warsztaty”, „Drewniane Zwierzaki 
i  inne Cudaki”, „Warsztaty zabawkar-
skie”.

Bezpośrednio przy gospodarstwie 
znajduję się stajnia z 9 końmi, zajęcia są 
prowadzone pod okiem certyfi kowa-
nego instruktora PZJ. Oferta jeździecka 
jest kierowana nie tylko do zaawanso-
wanych jeźdźców, ale także do pragną-
cych rozpocząć swoją przygodę z  koń-
mi.

Okolica to raj miłośników geocachin-
gu. Na poszukiwanie skrytek można wy-
ruszyć rowerami oraz kajakami wypoży-
czonymi z naszego gospodarstwa.

Po atrakcjach całego dnia na gości 
czekają przysmaki przygotowywane 
na kuchni opalanej drewnem: placki na 
blasze, drożdżowe strucle z kruszonką, 
wędzone pstrągi, grillowane warzywa 
z  naszego ogrodu, mięsa różnego ro-
dzaju, pieczony bigos oraz ziemniacz-
ki w  łupinie. Warto także spróbować 
„Chodelskich gołąbków z  kiszonej ka-
pusty” wpisanych na Ogólnopolską 
Listę Produktów Tradycyjnych w  2014 
roku, których niepowtarzalny smak 
możesz poznać tylko w naszym gospo-
darstwie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Zaścianek”
Katarzyna Rejkiewicz

 ■Ul. Piaskowa 6, 24-350 Chodel
 ■Telefon: 603 430 140
 ■e-mali: kasia.rejk@o2.pl
 ■www.zascianekchodel.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Zaścianek” jest położne na skra-

ju lasu, na terenie Kotliny Chodelskiej, 
która znajduje się w  centrum obszaru 
krajobrazu chronionego. Rozległe lasy, 
położone na pagórkach pola, piękne 
łąki poprzecinane przez rzekę Chodelkę 
sprawiają, że okolica jest bardzo malow-
nicza.

Do dyspozycji gości jest 3 osobowa 
sypialnia z  łazienką oraz przestron-
ny pokój wypoczynkowo-rekreacyjny 
z piecem chlebowym i kącikiem kawo-
wym.

„Zaścianek” to gospodarstwo pro-
mujące kontakt z  naturą, tradycjami 
staropolskimi oraz zwierzętami.

Od 2003 r. prowadzi hodowlę koni 
orientalnych kultywując wielowieko-
we tradycje hodowlane na kresach 
wschodnich. Właściciele prowadzą tak-
że elitarną hodowlę rodowodowych 
owczarków niemieckich.

Do dyspozycji gości – wędkarzy na 
terenie gospodarstwa udostępniany jest 
zarybiony staw z  domkiem na wyspie 
i  obszernym molo, na którym goście 
mogą zarzucić wędkę, a także zażywać 
kąpieli słonecznych w  upalne dni. Na 
wyspie zainstalowany jest grill, przy któ-
rym na łonie natury goście przyrządzą 
własnoręcznie złowioną rybę z  rusztu, 
a  wieczorem przy pomocy gospodyni 
wyczarują smakowite rybne paprykarze, 
które zachwycą niejednego smakosza.
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Z pewnością miejsce dla siebie znaj-
dą również amatorzy zbierania grzy-
bów-okoliczne lasy obfi tują w borowiki, 
podgrzybki i kozaki. Po powrocie z grzy-
bobrania zebrane grzyby goście samo-
dzielnie wysuszą w  ogromnym piecu 
chlebowym.

Zgodnie z tradycją staropolską w pie-
cu chlebowym wypiekamy prawdziwe 

wiejskie chleby na naturalnym zakwa-
sie-zapach świeżego gorącego chleba 
z  pewnością zachęci gości do nauki 
pieczenia własnego chleba i  pysznych 
bułeczek.

Własnoręcznie zrobione wypieki wy-
śmienicie będą smakowały z oferowany-
mi przez gospodynię jajkami z własnego 
kurnika. W  gospodarstwie dla gości 
chcących pozwiedzać przepiękne oko-
lice przygotowano rowery trakkingowe 
i  rowery ze wspomaganiem elektrycz-
nym oraz 2 komplety kijków do Nordic 
Walking. Z  rowerem wspomaganym 
elektrycznie nie straszna będzie nawet 
wycieczka do Kazimierza Dolnego.

Przygotowując się do zdobywania 
kolejnych tras rowerowych goście mogą 
poprawić kondycję na sprzęcie trenin-
gowym w  pokoju wypoczynkowo-re-
kreacyjnym – rowerku stacjonarnym, 
bieżni lub wyćwiczyć mięśnie na atlasie. 
W wolnych chwilach można postrzelać 
z łuku lub pograć w rzutki do celu.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Skraju Lasu”
Andrzej Kwiatkowski

 ■Ul. Leśna 26, 24-350 Chodel
 ■Telefon: 604 402 124

■ e-mail: agro@chodel.com
■ http://agro.chodel.com

Gospodarstwo „Na Skraju Lasu” jest
skategoryzowane i  posiada jedną 

gwiazdkę według wymogów Polskiej Fe-

deracji Turystyki Wiejskiej „Gospodar-
stwa Gościnne”. W  2006 roku zostało 
laureatem ogólnopolskiego konkursu 
EkoAgroTurystycznego „Zielone Lato” 
zdobywając III nagrodę Ministra Środo-
wiska.

Do dyspozycji gości są cztery poko-
je 4, 3 i 2 osobowe na poddaszu domu, 
położonego w  cichej i  spokojnej okoli-
cy, na skraju lasu sosnowego, niedaleko 
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malowniczego zalewu. Przy pokojach 
aneks kuchenny oraz 2 łazienki tylko dla 
gości. Za domem urządzono miejsce do 
wieczornych spotkań przy grillu i ogni-
sku.

Posesja przy lesie gwarantuje ciszę 
i spokojny wypoczynek. Teren jest bez-
pieczny do zabaw dla dzieci.

Najbliższa okolica domu to kom-
pleks lasów sosnowych. Niedalekie te-
reny łąk zachęcają do spacerów. Czyste 
powietrze przesycone jest sosnowym 
zapachem. Na gości czeka malowniczo 

położony wśród lasów sosnowych za-
lew (350 m od domu), w którym można 
zażywać kąpieli wodnych bądź słonecz-
nych lub złowić rybę (potrzebna karta 
wędkarska). Las graniczący z posesją za-
chęca do spacerów i grzybobrania.

W  gospodarstwie znajduje się par-
king samochodowy. Można skorzystać 
ze smacznego, domowego, całodzien-
nego wyżywienia.

Gospodarze nie mogą zagwaranto-
wać pogody, ale na pewno miłą, ser-
deczną i rodzinną atmosferę.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ziomka”
Ziemowit Brzuszek

 ■ Chruślina 128
24-340 Józefów nad Wisłą
 ■Telefon: 509 348 300

Gospodarstwo agroturystyczne 
„U  Ziomka” położone jest we wsi 

Chruślina, z  dala od zgiełku i  hałasu 
dnia powszedniego. Do dyspozycji gości 
jest jeden pokój dwuosobowy i  aneks 
kuchenny z otwartym pokojem z dwo-
ma miejscami noclegowymi. W pokoju 
tym mieści się także kominek, który 
w zimniejsze dni umili pobyt. Tu w ci-
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szy i  spokoju można delektować się 
otaczającą przyrodą, odgłosami pta-
ków i  podziwiać spacerujące bociany 
mieszkające w pobliżu. W tym miejscu 
każdy znajdzie coś dla siebie. Dla osób 
lubiących ciszę i spokój idealny będzie 
odpoczynek na tarasie, który umoż-
liwia podziwianie otaczającej natury, 
szczególnie pięknej wiosną, np. kwit-
nące łąki, sady, jak i  latem przyciąga 
nas zapach świeżo skoszonego siana. 
Każda pora roku jest tu miła dla oka. 
Dla bardziej spragnionych ruchu i  ak-
tywnego wypoczynku plac rozrywki 
i zabaw „Cudolandia”, który składa się 
z  toru przeszkód o  różnym stopniu 
trudności, boiska do gry w  piłkę noż-
ną i  piłkę plażową, huśtawki, rzutki, 
domek ma drzewie. Znajdziemy tutaj 
zadaszoną wiatę ze stołami i  ławkami, 
gdzie można odpocząć, schronić się od 
słońca czy deszczu, jak i skonsumować 
owoce sezonowe, które można otrzy-
mać od tutejszych mieszkańców, np. 
truskawki, maliny, śliwki, jabłka. Na te-
renie znajduje się też wyznaczone miej-
sce na ognisko. Miłośnicy grzybobrania 
znajdą tutaj lasy pełne jagód czy grzy-
bów.

Gospodarstwo zapozna chętnych 
i  spragnionych obcowania ze zwierzę-
tami z  codzienną obsługą konia, gdyż 
z zamiłowania właścicieli żyją tu cztery 
spokojne konie rasy SP. W sezonie zimo-
wym piękne okolice można podziwiać 
podczas kuligów.

W okolicy znajdują się miejsca godne 
uwagi, taki jak historyczna Złota Góra 
ok. 15 minut spacerkiem czy piękny ko-
ściół w Bobach.
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Gospodarstwo agroturystyczne „Rybitwiak”
Iwona i Robert Fijałkowscy

 ■Rybitwy 94, 24-340 Józefów nad Wisłą
■ Telefon: 508 279 689

 ■e-mail: rybitwiak@o2.pl
 ■www.rybitwiak.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ry-
bitwiak” znajduje się na pograni-

czu Józefowa nad Wisłą i  Rybitw, przy 

nadwiślańskiej trasie między Kazimie-
rzem Dolnym, a  Sandomierzem. Przy 
gospodarstwie płynie rzeka Wyżnica 
wpływająca do Wisły co daje doskonałe 
warunki do wędkowania, pływania, ob-
serwowania przyrody i odpoczynku na 
nadwiślańskich plażach.

Dla gości oferujemy spływy kajako-
we rzeką WYŻNICĄ oraz rzeką Wisłą. 
Dodatkowo zapraszamy na przejażdżki 
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motorówką na różnorodnych trasach 
wodnych z  możliwością plażowania 
i  kąpieli wodnych, przejażdżki samo-
chodem terenowym po okolicy. Jed-
na z  ciekawszych wypraw kajakowych 
zaprowadzi Was do Gospodarstwa 
Pszczelarskiego położonego w  lesie, 

gdzie leśny miód smakuje jak nigdzie 
indziej. Zapraszamy również wielbicieli 
wędkowania oraz polowań na organi-
zowane imprezy plenerowe. A  po mile 
spędzonym czasie zapraszamy na posi-
łek do restauracji GROTA na myśliwskie 
specjały.
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„Noclegi Rybitwy” Sawiarski

 ■Rybitwy 61, 24-340 Józefów nad Wisłą
 ■Telefon: 501 323 437
 ■e-mail: zzbob@wp.pl

Kwatera znajduje się we wsi Rybitwy 
w pobliżu Józefowa nad Wisłą (1 km), 

na szlaku turystycznym Sandomierz – 
Kazimierz. W  domu dwukondygnacyj-
nym oferujemy 12 miejsc noclegowych 
w 5 pokojach: 4 łóżka jednoosobowe, 4 
łóżka dwuosobowe, dwie w pełni wypo-

sażone kuchnie oraz dwie łazienki (góra 
i dół). Dla dzieci oferujemy plac zabaw, 
basen, trampolinę, a także zapewniamy 
rowery do wycieczek po okolicy. Do wy-
pożyczenia 2 kajaki (spływy Wisłą do 
20 km lub Wyżnicą 7 km) oraz strzelni-
ca ASG.

W  odległości 80 m płynie malow-
nicza rzeczka Wyżnica wpadająca do 
Wisły (ok. 600 m) z  pięknymi wysep-
kami i  plażami. W  okolicy znajduje się 
nieczynny kamieniołom nad brzegiem 
Wisły (ok. 4 km).

Dodatkowo posiadamy altanę z gril-
lem oraz miejsce na ognisko oraz ogro-
dzony parking.
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„Gospodarstwo Pszczelarskie” Maria i Zenon Bartuzi

 ■Mariampol, 24-340 Józefów nad Wisłą
 ■Telefon: 503 159 310, 516 685 185
 ■e-mail: zenonbartuzi@op.pl

Gospodarstwo pszczelarskie poło-
żone jest na południowym skraju 

powiatu opolskiego w maleńkiej wiosce 
Mariampol. Pasieka otoczona jest lasa-
mi akacjowo-sosnowymi, przez które 
przebiega rzeka Wyżnica. Obecnie pa-

sieka liczy 80 rodzin pszczelich w ulach 
Dadanta. Pszczelarstwo jest pasją wła-
ścicieli już ponad 25 lat. Posiadają oni 
tytuł mistrza w  zawodzie pszczelarza 
i  chętnie podzielą się tajnikami wiedzy 
z  zakresu pszczelarstwa. Wszystkich 
amatorów i  koneserów miodów oraz 
tematyki pszczelarstwa zapraszają do 
degustacji miodów i produktów pszcze-
lich. W  ofercie posiadają cała paletę 
smaków i rodzajów miodów. W pasiece 
znajduje się miejsce do grillowania i od-
poczynku dla turystów. Czas spędzony 
w bliskości z naturą pozostawia niepo-
wtarzalne wspomnienia słodkich sma-
ków i aromatów cudownych miodów.
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Pensjonat „Wrzos”

 ■Spławy 46B, 24-340 Józefów nad 
Wisłą

 ■Telefon: 601 195 262, 609 366 756
 ■e-mail: pensjonat@wrzos-pensjonat.pl
 ■www.wrzos-pensjonat.pl

Kameralny pensjonat „Wrzos” poło-
żony jest na lubelskim Powiślu,

w  niewielkiej miejscowości Spławy 
koło Józefowa nad Wisłą, w  otulinie 
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazo-
wego, w  Krainie Kwitnących Sadów. 
Otoczenie lasów i  sadów sprawia, że 

jest idealnym miejscem wypoczynku 
dla osób poszukujących ciszy, spokoju 
i  kontaktu z  przyrodą. Ze względu na 
malowniczą okolicę idealnie nadaje się 
do organizowania plenerów malarskich.

Niewątpliwą atrakcją, szczególnie 
w upalne dni jest odkryty, podświetlany 
basen, który zapewnia mnóstwo frajdy, 
nie tylko najmłodszym. W  ciągu dnia 
jest miejscem zabawy, by wieczorem 
stać się doskonałym tłem kameralnych 
wieczorów.
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Altana biesiadna wyposażona w sto-
ły i  ławy, murowany grill i  miejsce na 
ognisko, dają z  kolei wiele możliwości 
biesiadowania na świeżym powietrzu.

Dla lubiących czynny wypoczynek 
przygotowane zostały miejsca przezna-
czone do gry w siatkówkę, badmingto-
na oraz piłkę nożną. Tutejsze lasy za-
chęcają do porannego joggingu, a mniej 
zaawansowanych wczasowiczów do ro-
dzinnych spacerów. Obfi tość grzybów 
w okolicznych lasach powoduje, że nasz 
pensjonat jest licznie odwiedzany przez 
zapalonych miłośników grzybobrań.

Pensjonat dysponuje 20 miejscami 
noclegowymi w  pokojach 2, 3 i  4 oso-
bowym studio, wszystkie z pełnym wę-
złem sanitarnym. Dla grup młodzieżo-
wych istnieje możliwość dostosowania 
obiektu do przyjęcia 30 osób.

Przytulna jadalnia z widokiem na so-

snowy las, tradycyjna polska kuchnia 
z  elementami regionalnymi, bezpłatna 
sieć Wi-Fi, sala telewizyjna, tenis stoło-
wy, piłkarzyki świetlicowe…, a wszystko 
to na blisko hektarowym, ogrodzonym 
i oświetlonym terenie, z parkingiem dla 
samochodów…

…z  dala od zgiełku, na skraju lasu, 
wśród śpiewu ptaków i szumu drzew…
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„Sobotowa Chata” Marta Sobota

 ■Ul. Krzywa 1, Wrzelowiec
 ■24-300 Opole Lubelskie
 ■Telefon: 694 409 165
 ■e-mail: marta.sobota@yahoo.pl

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Sobotowa Chata” położone jest 

w  województwie lubelskim na terenie 
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego 
w  bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz 
źródeł krynicznie czystej rzeki Wrzelo-
wianki.
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Wyjątkowo korzystne położenie na-
szego gospodarstwa zapewnia gościom 
odpoczynek w  cichej i  spokojnej oko-
licy z dala od ruchliwych tras a jedno-
cześnie z dobrym dostępem do punk-
tów handlowych i usługowych.

Niewątpliwą zaletą tego miejsca 
jest możliwość szybkiego dojazdu do 
miejscowości znanych i  popularnych 
turystycznie tj. Kazimierza Dolnego (27 
km), Nałęczowa (38  km) oraz Sando-
mierza (50 km).

Do dyspozycji gości oddajemy klima-
tyczny drewniany dom położony na skra-
ju lasu obfi tującego w grzyby i jagody.

W  Sobotowej Chacie oferujemy go-
ściom 12 miejsc noclegowych w  po-
kojach dwu i  trzyosobowych, kuchnię 
z  wyposażeniem zachowaną w  trady-
cyjnym wiejskim stylu z  piecem kafl o-
wymi i chlebowym, pokój dzienny oraz 
trzy łazienki.

Do dyspozycji oddajemy również 
nietypową wiatę grillową, wędzarnię 
z kuchnią, miejsce na ognisko oraz bez-
płatny parking.

Osoby lubiące aktywny wypoczynek 
mogą bezpłatnie wypożyczyć rowery, 
grać w siatkówkę lub tenisa stołowego. 
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo lasów so-
snowych polecamy również spacery po 
całej okolicy.

Rolnicza specyfi ka naszego Regionu 
w  sezonie letnim i  jesiennym wzboga-
ca naszą ofertę o  możliwość zakupu 
smacznych ekologicznych owoców lub 
runa leśnego oraz zrobienie naturalnych 
przetworów.

Serdecznie zapraszamy do naszego 
gospodarstwa.
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SPA Ruska Bania

 ■Głusko Małe 2, 24-310 Karczmiska
 ■Telefon: 730 774 033, 730 102 476
 ■e-mail: rezerwacja@ruskabania.net
 ■www.ruskabania.net

Ośrodek SPA Ruska Bania w Głusku 
Małym mieści się w  bardzo cichej 

i  spokojnej okolicy, z  dala od zgiełku 

miast. To doskonałe miejsce dla każde-
go, kto chce przeżyć cudowne i nieza-
pomniane chwile, a  przede wszystkim 
zregenerować siły witalne.

W ośrodku znajduje się mini pensjo-
nat dla 12 osób, a także bezpłatny par-
king.

Do dyspozycji gości mamy dwuoso-
bowy apartament OLIWKA z aneksem 
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kuchennym, TV i  internetem oraz sze-
ścioosobową izbę drewnianą. W  cenie 
pobytu możliwość skorzystania ze SPA 
przez 1 godzinę.

W ramach oferty SPA oferujemy na-
szym gościom:
• saunę beczkę (ruska bania);
• saunę japońską;
• saunę infrared;
• jacuzzi;
• masażery Rollmaster;
• rowerek elektromagnetyczny;
• orbitrek elektromagnetyczny;
• piłkarzyki;
• barek.

Profesjonalna obsługa zapewni Pań-
stwu wspaniały wypoczynek oraz miłą 
atmosferę.



jesteśmy tutajjesteśmy tutaj

 Czekamy na Ciebie…
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Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”
ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31

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


