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Jest nam bardzo miło oddać w Wasze ręce przewodnik po regionach i Lokalnych Organizacjach Turystycznych. LOTy – Lokalne Organizacje Turystyczne – to organizacje promujące regiony, na których obszarze działają.
Tworzą je instytucje, firmy, samorządy i ludzie, którzy o swoich regionach wiedzą wiele, jeśli nie wszystko, pracują z pasją, pomogą zaplanować wymarzone wyjazdy i odkryć mniej znane zakątki Polski.
Wydawnictwo przygotowaliśmy wspólnie z członkami zrzeszonymi
w Ogólnopolskim Porozumieniu Lokalnych Organizacji Turystycznych OPLOT.
Mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do nowych podróży dla
turystów i nawiązania relacji biznesowych dla branży turystycznej.

KRAINA LESSOWYCH WĄWOZÓW
ZAPRASZAMY DO SERCA POLSKIEGO WYBRZEŻA!
KOCIEWIE
ZAKOPANE
KASZUBY PÓŁNOCNE – MORZE INSPIRACJI
REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – KRAINA ŻUBRA
AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI – WSCHODNIE MAZOWSZE I PODLASIE
POMORZE ZACHODNIE – POWIAT KOSZALIŃSKI – GMINA MIELNO
CZĘSTOCHOWA
ROZTOCZE
PŁOCK
ZIEMIA MRĄGOWSKA – MRĄGOWO, MIKOŁAJKI, KRUTYŃ…
KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – OKOLICE GIŻYCKA
POJEZIERZE DRAWSKIE, ZŁOCIENIEC
ZAMOŚĆ I ROZTOCZE
POJEZIERZE BRODNICKIE
REGION KONIŃSKI… WSZYSTKO WODNO!
SERCE KASZUB
INOWROCŁAW – MIASTO UZDROWISKOWE
KRYNICA MORSKA
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
INFORMACJE O OPLOT

Prezes OPLOT
Jarosław Lichacy
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
Marek Szmit
Koordynator biura OPLOT
Monika Białkowska

© Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych (OPLOT), 2019, www.oplot.org.pl
Redakcja: Monika Białkowska, Ewa Turek (semper.pl)
Opracowanie graficzne, skład: Jarek Zuzga (cityscape.pl)
Fotografia na okładce: M. Nowakowski / LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
Fotografie: K. Borowik, K. Chmiel, A. Gil, A. K. Kobus, P. Konczewski, J&R. Kraczek, P. Krasowski, E. Laskowska, A. Majewska, M. Modzelewski,
M. Nowakowski, R. Oleszkiewicz, K. Pęczalski, W. Suchowierz, N. Wierzbicka, R. Wróbel, J. Zuzga, archiwa Lokalnych Organizacji Turystycznych
Wydawnictwo powstało dzięki tekstom i zdjęciom przygotowanym i nadesłanym przez Lokalne Organizacje Turystyczne
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
Nałęczów oferuje spacer po Parku Zdrojowym – Sanatorium Książę Józef i Stare Łazienki. W Janowcu warto zobaczyć ruiny zamku rodziny Firlejów. W gminie Karczmiska kursuje Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa. Kazimierz Dolny prezentuje
niezwykłą architekturę miasta – zabytkowe kamienice i rynek, nad którymi góruje baszta i ruiny zamku. Gmina Końskowola
znana jest z tradycji uprawy róż. Pałac w Kluczkowicach, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to tylko niektóre atrakcje w gminie Opole Lubelskie. W gminie Poniatowa – pałac w Kraczewicach. Wojciechów słynie z tradycji kowalskich, których przykłady można zobaczyć w Kuźni Romana Czernieca i Muzeum Kowalstwa ulokowanym w Wieży Ariańskiej.
Wąwolnica jest miejscem kultu religijnego, w którym warto zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Będąc w Puławach
warto zobaczyć zespół parkowo-pałacowy ze Świątynią Sybilli oraz Pałacem Czartoryskich. Józefów nad Wisłą zachwyci
nas widokami z kamieniołomu w Kaliszanach Kolonii.

DLA DZIECI
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach
Ekomuzeum „Siedlisko Małgorzaty” w Kazimierzu Dolnym
Muzeum Minerałów w Gaju Nowym
Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie
Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu k. Puław
Nałęczowski Zwierzyniec MAŁE ZOO w Nałęczowie
Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji – ZOO Wojciechów
Rodzinny Park Tematyczny Magiczne Ogrody w Janowcu
Siedlisko „U Krzysztofa” w Drzewcach k. Nałęczowa
Park Edukacyjno-Rekreacyjny „Owadolandia” w Wojciechowie

KRAINA LESSOWYCH WĄWOZÓW

www.kraina.org.pl
www.sztukaodpoczynku.pl
tel.: 81 50 16 101
info@kraina.org.pl
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Region położony w zachodniej części woj. lubelskiego,
na północno-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej. Nazwa
nawiązuje do największego
w Europie skupiska lessowych wąwozów, których gęstość przekracza miejscami
10 km/km². Kazimierski Park
Krajobrazowy wraz z otuliną
zasięgiem obejmuje ponad
połowę Krainy. Sercem regio-

nu jest rzeka Wisła wraz ze
swoimi rozlewiskami i dopływami. Kraina obejmuje swoim
zasięgiem 11 gmin: Nałęczów,
Opole Lubelskie, Kazimierz
Dolny, Poniatowa, Józefów
nad Wisłą, Wąwolnica, Wojciechów, Puławy, Janowiec,
Karczmiska, Końskowola,
oraz miasto Puławy i część
powiatu puławskiego. Każda z gmin Krainy Lessowych

Wąwozów jest inna, przez
co każda wyjątkowa i równie atrakcyjna turystycznie.
Wszystkie przyciągają urokliwymi krajobrazami, niezwykłymi zabytkami, ciekawymi
atrakcjami oraz smaczną
kuchnią. Wyjątkowe walory
przyrodnicze sprawiają, że
jest to wymarzone miejsce do
uprawiania różnych form turystyki aktywnej.

CIEKAWOSTKA
Nazwa „Kraina Lessowych Wąwozów”
nawiązuje do największego w Europie
skupiska wąwozów, których gęstość
przekracza miejscami 10 km/km².

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk”, ul. Paderewskiego 10, Nałęczów, tel.: 81 501 67 00
Dwór Nałęczowski Vitaligs & SPA, ul. Słoneczna 20, Nałęczów, tel.: 81 501 47 24
Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Debrzą”, Bronice 51A, tel.: 81 503 71 36
Willa Anna, ul. Spółdzielcza 9, Nałęczów, tel.: 691 233 802
Wellness&SPA „W Krainie Alicji”, ul. Kolejowa 37, Nałęczów, tel.: 81 501 51 25
Dom Pielgrzyma, ul. Zamkowa 24, tel.: 81 882 50 04, Wąwolnica
Gospodarstwo Agroturystyczne „W Dolinie Bystrej”, Celejów 88, Wąwolnica, tel.: 607 926 304
Ośrodek Nartsport, Rąblów 27, Wąwolnica, tel.: 81 882 55 00, 502 168 054
Rozanna – Restauracja, Pensjonat, ul. 3 Maja, Wąwolnica, tel.: 81 882 50 09, 796 574 232
Obiekty Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A, tel.: 81 50 14 356
Pełnej oferty rekomendowanej należy szukać na stronie kraina.org.pl oraz www.sztukaodpoczynku.pl
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ZAPRASZAMY DO SERCA
POLSKIEGO WYBRZEŻA!
Powiat sławieński to piękna kraina obfitująca w skarby przyrody: złociste plaże, rozległe równiny, lesiste wzgórza, pełne ryb jeziora i rzeki. Mnogość zabytków oraz miejsc o zadziwiającej przeszłości sprawia, że miłośnicy historii z pewnością znajdą tutaj coś dla siebie. Potężne
mury darłowskiego Zamku Książąt Pomorskich, megality w Borkowie oraz liczne gotyckie kościoły zachęcają do wstąpienia w swoje progi i zapoznania się z ich tajemnicami.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

REKOMENDACJE NOCLEGÓW

Duży wpływ na atrakcyjność regionu
mają walory przyrodnicze. Mikroklimat o wysokiej zawartości leczniczego
jodu; szerokie, piaszczyste plaże; zielone łąki; gęste lasy oraz rzeki i jeziora to bogactwa naturalne, w które został wyposażony powiat sławieński. Do
odkrycia jest wiele miejsc. Zachwyca
nie tylko nadmorski klif znajdujący się
w urokliwym Jarosławcu, ale również
trzy przybrzeżne jeziora: Bukowo, Kopań i Wicko. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają ścieżki piesze
i rowerowe oraz szlaki kajakowe na
rzekach Wieprzy i Grabowej. Bliskość
Morza Bałtyckiego sprawia, że jest to
także doskonałe miejsce do uprawiania
różnorodnych sportów wodnych, takich
jak: żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing
czy skimboarding.

Doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna sprawia, że nawet najbardziej wymagający turyści znajdą tutaj idealną ofertę dla siebie i swoich bliskich. Luksusowe hotele, pensjonaty, campingi i gospodarstwa agroturystyczne witają wszystkich
przyjezdnych z ogromną życzliwością oraz profesjonalizmem. Darłowo, Sławno,
Dąbki, Jarosławiec oraz inne miejscowości serdecznie zapraszają do spędzenia
wypoczynku na tym malowniczym terenie. Spis obiektów noclegowych odnajdziesz
na stronie: www.darlot.pl

Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna
w dorzeczu Wieprzy
i Grabowej
Regionalne Centrum Obsługi
Turystycznej
Sławno, ul. Dworcowa 4
tel.: 519 30 30 31
cot@darlot.pl
Centrum Obsługi Turystycznej
Darłowo, ul. Pocztowa 6
tel.: 519 30 30 32
cot@darlot.pl
Centrum Obsługi Turystycznej
(Terminal Pasażerski)
Darłówko, ul. Kotwiczna 14
tel.: 732 66 99 19
cot2@darlot.pl
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CIEKAWOSTKA
Sławno i Darłowo leżą na Pomorskiej
Drodze Św. Jakuba. W średniowieczu szlak ten przemierzały rzesze pielgrzymów, którzy przybywali do grobu
Św. Jakuba Apostoła w hiszpańskim mieście Santiago De Compostela z różnych
zakątków Europy, wytyczając w ten sposób sieć dróg oplatających swym zasięgiem niemal cały Stary Kontynent.

DLA DZIECI
Powiat sławieński oferuje wiele ciekawych atrakcji dla dzieci w różnym
wieku. Park edukacji i rozrywki „LEONARDIA” w Krupach to
doskonałe miejsce dla całej rodziny. Znajduje się tutaj ponad 100
drewnianych gier, zarówno jedno-, jak i kilkuosobowych. Proste zasady
sprawiają, że nawet najmłodsi nie będą mieć problemu z ich opanowaniem,
a rywalizacja połączona z ruchem na świeżym powietrzu to doskonały
sposób spędzenia czasu z dala od wirtualnego świata. W niewielkiej wsi
Wicie znajduje się Mini ZOO. Dzieci będą mogły spotkać tutaj zarówno
zwierzęta hodowlane, jak i ozdobne ptaki czy strusie. Dodatkową atrakcję
stanowi możliwość karmienia zwierząt – opakowanie pokarmu można
nabyć w kasie. Spragnieni przygód mali odkrywcy mogą wziąć udział
w grach terenowych organizowanych przez Gospodarstwo Edukacyjne
„W labiryntach” w Paprotach lub zgłębić tajemnice Zamku Książąt
Pomorskich w Darłowie. W razie niepogody moc atrakcji zapewniają
Park Wodny Jan w Darłówku oraz Panorama Morska w Jarosławcu.
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

KOCIEWIE
To kraina etniczno‑kulturowa Pomorza
na pograniczu dwóch województw:
pomorskiego i kujawsko‑pomorskiego.
To kraina zajmująca około 3,5 tysiąca
km2 powierzchni w powiatach: tczewskim, starogardzkim i świeckim, którą
zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących (obok Kaszubów) ważną grupę społeczną Polski
Północnej. To kraina o wielowiekowej
historii, której świadectwem są liczne
zabytki architektury. Do dziś widoczne są ślady po pierwszych plemionach

Kociewski Ośrodek Informacji
Turystycznej
ul. 30 Stycznia 4
83‑110 Tczew
tel.: 58 531 37 41
info@kociewie.eu
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słowiańskich, krzyżakach, joannitach
czy cystersach zamieszkujących te ziemie. To kraina ciekawa krajobrazowo
i przyrodniczo. Od licznych i urokliwych jezior, poprzez spore obszary
leśne Borów Tucholskich, przełomowe
odcinki rzek, po niziny wiślane i miejscami strome krawędzie doliny Wisły. Naturalne obszary chronione są
w kilkudziesięciu rezerwatach oraz
Wdeckim Parku Krajobrazowym i Zespole Parków Krajobrazowych nad
dolną Wisłą. To kraina z bogatą trady-

cją, której świadectwem jest twórczość
ludowa, gwara i regionalna kuchnia.
To kraina z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem historycznym, oryginalną kulturą ludową, zamieszkała
przez ludzi pogodnych duchem. Tu goście znajdą spokój, ciszę, a spędzone
chwile długo będą budzić wspomnienia… Na miłośników turystyki aktywnej czekają spływy kajakowe rzekami:
spokojną Wdą i bardziej wymagającą
Wierzycą oraz ponad 800 km Kociewskich Tras Rowerowych.

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji tak bogatego kulturowo i przyrodniczo regionu. Warto jednak wspomnieć o kilku
obiektach i miejscach wartych odwiedzenia. W Tczewie znajduje się jedyne w Polsce muzeum poświęcone „królowej polskich rzek” – Muzeum Wisły, nowoczesne Centrum Konserwacji
Wraków Statków oraz zabytkowy most wiślany, który jest perłą XIX‑wiecznego europejskiego inżynierstwa. Wartymi uwagi
są zamki krzyżackie w Gniewie oraz Świeciu, a także Bazylika Katedralna i Biblia Gutenberga w Pelplinie. Na miłośników
mitycznych wierzeń czeka Grodzisko Owidz i niepowtarzalne
Muzeum Mitologii Słowiańskiej, a wielbicieli przyrody – Ogrody Ozdobne Frank‑Raj oraz ogród dendrologiczny w Wirtach.
Młyn w Grucznie to XIX‑wieczny obiekt, który służył do 1948
roku. Dziś w jego wnętrzu można obejrzeć część dawnego wyposażenia. Na polach w jego pobliżu co roku odbywa się Festiwal Smaku, czyli największa impreza kulinarna na Pomorzu.

CIEKAWOSTKI
§§ Pierwszy zapis nazwy regionu (Gociewie) pochodzi
z 1807 roku, w meldunku ppłka Hurtiga do Jana Henryka
Dąbrowskiego. Mówi o wysłaniu patrolu „ku Gociewiu”.
§§ W Pelplinie znajduje się jedyny w Polsce kompletny
egzemplarz Biblii Jana Gutenberga.
§§ Ze Starogardu Gdańskiego pochodził znany polski
piłkarz Kazimierz Deyna, którego historia opisana jest
na stronie www.legendadeyny.pl.
§§ W Skarszewach można odwiedzić kościół, który został
zbudowany w ciągu 24 godzin.

DLA DZIECI
§§ Fabryka Sztuk w Tczewie – miejska jednostka
kultury prowadząca warsztaty plastyczne dla
dzieci oraz organizująca spacery po mieście
z przewodnikiem
§§ Centrum Konserwacji Wraków
Statków w Tczewie – oddział Narodowego
Muzeum Morskiego, gdzie wirtualnie można
zakonserwować pozostałości po statku
§§ Zamek Krzyżacki w Gniewie – średniowieczny
zamek, w którym znajduje się Historyczny Park
Rozrywki
§§ Grodzisko Owidz – średniowieczny gród,
w którym znajduje się Muzeum Mitologii
Słowiańskiej
§§ Park Linowy w Rulewie – park z różnymi
ścieżkami trudności, który zapewni dobrą
zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Hotel Rycerski, ul. Zamkowa 3, 83‑140 Gniew, tel.: 58 535 38 80,
recepcja@zamek‑gniew.pl
Hotel Ren, ul. Skarszewska 5, 83‑200 Starogard Gdański,
tel.: 58 530 84 00, recepcja@eurobud.gda.pl
Hotel EVITA&SPA, ul. Czerska 11, Tleń, 86‑150 Osie,
tel.: 52 333 98 04, recepcja@evitahotel.pl
Hanza Pałac Wellness&Spa, Rulewo 13, 86‑160 Warlubie,
tel.: 52 320 90 94, recepcja@hanzapalac.pl
Link Hotel, ul. Jagiellońska 55E, 83‑110 Tczew, tel.: 58 562 14 48,
linkhotel@linkhotel.pl
Gościniec i Hotel Nad Wisłą, ul. Makowa 7, Knybawa, 83‑110 Tczew,
tel.: 58 531 05 63, hotel@hotelnadwisla.pl
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ATRAKCJE DLA DZIECI
Zakopane jest doskonałą destynacją dla rodzin z dziećmi. Bogata oferta
atrakcji w postaci basenów termalnych, tras spacerowych i parków zabaw
sprawia, że najmłodsi nie nudzą się tutaj niezależnie od pogody i sezonu.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

Lokalna Organizacja
Turystyczna
Made in Zakopane

Według turystów największymi atrakcjami regionu są przede wszystkim Tatry (w tym
Morskie Oko, Giewont, Kasprowy Wierch), Krupówki, Gubałówka, skoki narciarskie
(Wielka Krokiew), narciarstwo (stoki narciarskie Szymoszkowa, Harenda, Nosal),
folklor i górale, architektura (Szlak Architektury Drewnianej), kuchnia regionalna
oraz oscypki, wody termalne (Aqua Park Zakopane, Termy Chochołowskie, Termy
BUKOVINA, Termy Bania).

ul. Krupówki 4 (I piętro)
34‑500 Zakopane
www.madeinzakopane.pl
fb.com/madeinzakopane
info@madeinzakopane.pl

ZAKOPANE
Kto nie słyszał o Zakopanem? Trudno
znaleźć w Polsce taką osobę. Nie bez
przyczyny miasto było kilkakrotnie nagradzane tytułem Superbrand, podkreślającym siłę i rozpoznawalność marki.
Historycznie Zakopane przechodziło
wiele przemian. Założone na przełomie XVI i XVII wieku jako osada rolników i pasterzy z biegiem lat zmieniło
się w ośrodek przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Dzięki wyjątkowemu klimatowi i korzystnym warunkom z czasem ewoluowało w znaną
i cenioną stację klimatyczną, stając się
ośrodkiem leczniczym. Swoją ikonicz10

ność i legendę zawdzięcza czasom
kartach historii światowego alpinizmu
zaborów. W latach, w których Polski
i himalaizmu. Tatry wpłynęły także na
nie było na mapach, a polskość była wielu wybitnych artystów, którzy włazwalczana, Zakopane stało się mekką śnie tu znajdowali inspirację do tworzeartystów, polityków, działaczy, społecz- nia. Ich obecność i przyjaźń z góralami
ników i wszystkich krzewicieli polskiej
stworzyły zakopiańskiego genius loci
kultury. Tu też rodziła się II Rzeczpo- – ducha miejsca obecnego tu do dziś.
spolita, urzeczywistniając idee wol- Przez lata Zakopane było najważniejnej Polski w ramach Rzeczypospolitej
szym ośrodkiem sportów zimowych
Zakopiańskiej.
w kraju. Już w 1910 roku odbyły się
Zakopane to przede wszystkim stoli- tu pierwsze w Polsce zawody narciarca polskich Tatr. Jedyne w Polsce góry skie. Kasprowy Wierch z koleją linoo charakterze alpejskim kształtowały wą oraz najwyżej położonymi trasami
charaktery niezliczonej liczby młodych
narciarskimi w Polsce stanowi unikat
ludzi, z których wielu zapisało się na w skali kraju.

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane, www.nosalowy‑dwor.eu, grupy@nosalowy‑dwor.eu,
tel.: 18 20 22 363
POLSKIE TATRY S.A., www.polskietatry.pl, wspolpraca@polskietatry.pl, tel.: 18 20 20 135
Hotel Crocus [4*], www.hotelcrocus.pl, recepcja@hotelcrocus.pl, tel.: 18 20 26 500
Kalatówki Hotel Górski, www.kalatowki.pl, recepcja@kalatowki.pl, tel.: 18 206 36 44
Pensjonat Zakopiański Dwór [3*], www.zakopianskidwor.pl, recepcja@zakopianskidwor.pl,
tel.: 783 998 568
Korona Tatr Residence, www.koronatatr.com, recepcja@koronatatr.com, tel.: 18 414 90 30
Pensjonat Dawidek, www.dawidek.pl, biuro@dawidek.pl, tel.: 18 20 191 06
Folk & Art Apartments, www.krupowki25.pl, guziak@guziak.pl, tel.: 602 257 476
Stacja Zakopane, www.stacjazakopane.pl, info@stacjazakopane.pl, tel.: 666 040 881

CIEKAWOSTKI
§§ Zakopane było gospodarzem
Mistrzostw Świata w Narciarstwie
Klasycznym w 1929, 1939 i 1962
roku, zimowych międzynarodowych
mistrzostw uniwersyteckich w 1956,
1993 i 2001 roku, mistrzostw
świata w biathlonie, kilku Pucharów
Świata w skokach narciarskich
i kilku europejskich pucharów
kombinowanych, skandynawskich
i alpejskich. Było gospodarzem
Mistrzostw Świata w Narciarstwie
Alpejskim w 1939 r. – pierwszych
poza Alpami i ostatnich oficjalnych
mistrzostw świata przed II wojną
światową.
§§ Prawdziwy oscypek można
kupić tylko między majem
a październikiem, kiedy trwa redyk,
czyli wypas owiec, z których mleka
produkowany jest ten regionalny ser.
Poza tym sezonem można kupić sery
podhalańskie wykonane z mleka
krowiego, które smakują inaczej, ale
równie dobrze!
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

KASZUBY PÓŁNOCNE – MORZE
INSPIRACJI

LOT Kaszuby Północne
tel.: 603 039 013
www.kaszubypolnocne.pl
biuro@kaszubypolnocne.pl

Północne Kaszuby to kraina niezwykła, o ciekawej kulturze, urokliwym położeniu, kojarzona
z piaszczystymi plażami, morzem i słońcem. Piękne plaże od strony otwartego morza i te nad
małym morzem, jak mówią Kaszubi o Zatoce Puckiej, przyciągają w to magiczne miejsce tysiące turystów. Bliskość Bałtyku jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem tej ziemi. Kaszuby
Północne to także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Cały region jest silnie związany z rzemiosłem rybackim, które od wieków było
głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Do dzisiaj na Nordzie pielęgnowane
są tradycje rybackie, język i kultura kaszubska. Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna skupia swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie
tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Każda gmina i miasto to ważne ogniwa
turystycznego łańcucha Kaszub Północnych.

Dla tych, którzy kochają przyrodę
Smagane surowymi wiatrami brzegi Bałtyku oraz najbardziej nasłoneczniona zatoka w Polsce –
Zatoka Pucka. Zimą można obserwować zorzę polarną. Zmiany pór roku zwiastują tu ptasi przybysze z daleka, zatrzymujący się tu jesienią i wiosną w drodze między Arktyką a cieplejszymi krajami.
Choć to nie pojezierze, znajdują się tu najczystsze z polskich jezior. Oto Kaszuby Północne, gdzie
można odkrywać niezwykłe krajobrazy, zjawiska przyrodnicze oraz rośliny i zwierzęta, których
próżno szukać w innych regionach Polski.
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Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych obejmuje miejsca
i obiekty związane z dziedzictwem wojennych i wojskowych dziejów
powiatu puckiego. Tworzy go ponad 80 punktów, a wśród nich cypel
Rozewie, cypel Półwyspu Helskiego, Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu,
Skansen Fortyfikacji, schron‑muzeum „Sabała” w Jastarni oraz zamek‑pałac w Krokowej.
Szlak dworów i pałaców Kaszub Północnych – dwory i pałace
na północnych Kaszubach to najczęściej obiekty pochodzące z XVIII‑XX w., które wiążą się z interesującymi dziejami ziem i ich właścicieli.
W 2019 r. po raz pierwszy odbył się Festiwal Dworów i Pałaców.
Pomorski szlak cysterski – kompleks kościelno‑klasztorny w Żarnowcu, kościół w Starzynie, kościół w Mechowie, fara w Pucku.
Szlak latarni morskich – do obejrzenia na szlaku latarnia w Helu,
latarnia w Rozewiu, latarnia w Stilo. I inne punkty widokowe: wieża widokowa Rybaczówka w Dębkach, wieża widokowa przy Domu Rybaka we Władysławowie, taras widokowy na wieży kierowania ogniem
w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu.
Szlak Kaszubskich Nut w Wejherowie – fragmenty tradycyjnej
melodii kaszubskiej umieszczone na 14 granitowych obeliskach wyznaczają trasę turystyczną wiodącą pośród najpopularniejszych atrakcji
miasta, jak m.in. Stary Rynek, Kalwaria Wejherowska czy Park Kaszubski. Zwieńczeniem Szlaku jest umieszczona w Parku im. Aleksandra Majkowskiego interaktywna ławka z postacią Kaszuby odgrywającego na
akordeonie abecadło kaszubskie.
Park kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie – ekspozycja
archeologiczna z ofertą edukacyjną dla szkół i grup zorganizowanych.
Kalwaria Wejherowska – zespół 25 kaplic położonych na trzech
leśnych wzgórzach wokół Wejherowa oraz jednej ulokowanej w centrum miasta. Ich fundatorem jest Jakub Wejher, założyciel miasta. Kalwaria Wejherowska uznawana jest za klejnot architektury sakralnej w Polsce, jest miejscem odpustów, nabożeństw Drogi Krzyżowej i inscenizacji
wejherowskiego Misterium Męki Pańskiej. Według legendy, odległości
pomiędzy kaplicami pokrywają się z poszczególnymi etapami męczeńskiej drogi, jaką przebył Jezus Chrystus w Jerozolimie (5936 kroków).
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko‑Pomorskiej
w Wejherowie – ośrodek kultury kaszubskiej (gromadzenie zbiorów,
wystawy, koncerty, konferencje) z ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Porty i przystanie na Zatoce Puckiej i Jeziorze Żarnowieckim.

ATRAKCJE DLA DZIECI
Osada Słowiańska w Sławutowie – rekonstrukcja osady średniowiecznej z przełomu IX‑X w. ¡ Muzeum Rybołówstwa
w Helu ¡ Centrum Promocji i Edukacji Szlaku Rybackiego Północnych
Kaszub MERK we Władysławowie z interaktywną wystawą o pracy rybaka ¡
Fokarium Stacji Morskiej w Helu ¡ Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury – nowoczesna
placówka kulturalna z tarasem widokowym na dachu.
CIEKAWOSTKA
Kaszuby Północne to jedyne miejsce w Europie,
gdzie krzyżują się wszystkie trzy główne trasy
ptasich migracji

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Harcerski Ośrodek Morski ZHP w Pucku,
www.hompuck.org
Pensjonat Wojciech we Władysławowie,
www.pensjonat‑wojciech.pl
Hotel La Siesta w Jastrzębiej Górze, www.lasiesta.pl
Hotel SPA&FAMILY Dom Zdrojowy w Jastarni,
zdrojowy.com.pl
Best Western Hotel Jurata [3*], hotel‑jurata.com.pl
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Centrum Turystyki Regionu Puszczy
Białowieskiej, Lokalna Organizacja
Turystyczna „Region Puszczy
Białowieskiej”
ul. 3 Maja 45, 17‑200 Hajnówka
tel.: 85 682 43 81
turystyka@powiat.hajnowka.pl
biuro@lot.bialowieza.pl
www.lot.bialowieza.pl
www.bialowieza.travel

REGION PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ –
KRAINA ŻUBRA

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Kwatery Agroturystyczne: https://bialowieza.travel/
gdzie-sie-zatrzymac/kwatery-agroturystyczne
Apartamenty Carskie i Salonki Carskie, www.carska.pl,
Stacja Towarowa 4, Białowieża, tel.: 602 243 228, 85 681 21 19
Apartamenty Stoczek 1929, www.stoczek1929.pl, ul. Stoczek 74,
Białowieża, tel.: 85 730 32 09, 601 588 828
Bojarski Gościniec, www.bojarskigosciniec.eu, ul. Ogrodowa 28,
Narewka, tel.: 606 232 528, 606 264 022
Dwór Bartnika w Narewce, www.dworbartnika.pl,
ul. Hajnowska 2/1, tel.: 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
Dwór Wejmutka, www.wejmutka.pl, ul. Kolejowa 1a, Białowieża,
tel.: 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944
Pokoje gościnne w Białowieskim Parku Narodowym,
www.bpn.com.pl, ul. Park Pałacowy 11, Białowieża,
tel.: 85 682 97 29, 85 681 20 33
Pokoje gościnne „Hładyszka” w Kleszczelach,
www.moksir-kleszczele.business.site, ul. 1 Maja 19, Kleszczele,
tel.: 85 681 80 54, 519 119 963
Zajazd „Wrota Lasu”, www.wrotalasu.pl, ul. Piłsudskiego 14,
Hajnówka, tel.: 85 876 72 34, 85 682 20 70, 697 13 32 93

W regionie Puszczy Białowieskiej – Krainie Żubra – skumulowane jest wszystko, co w Podlasiu najpiękniejsze – natura
i wielokulturowość. Tylko tu spotkasz żubra, skosztujesz oryginalnego ciasta Marcinka, pitnego miodu, konfitur z puszczańskich lasów czy naturalnych serów, a także zachwycisz
się wielokulturowym bogactwem ukrytym pod strzechą drewnianych domów z kolorowymi okiennicami, śpiewnym dialektem, skomplikowaną mozaiką obrzędów, wierzeń i tradycji.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
§§ Obszar całej Puszczy Białowieskiej, uznany w 2014 roku
przez UNESCO za polsko‑białoruski transgraniczny przyrodniczy obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości.
§§ Sobór Św. Trójcy – jeden z najciekawszych przykładów
nowoczesnej architektury cerkiewnej w Polsce.
§§ Kolejka wąskotorowa – atrakcyjna forma poznawania
Puszczy Białowieskiej.
§§ Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa – wystawa narzędzi
i wyrobów kowalskich oraz ślusarskich, pokazy kowalstwa.
§§ Białowieski Park Narodowy: część terenowa – Obręb
Ochronny Rezerwat (najcenniejsza przyrodniczo część Puszczy Białowieskiej): północno‑zachodnia część – udostępnione bezpłatnie dla turystów szlaki piesze i rowerowe, parkingi,
wieże i platformy widokowe, wiaty do odpoczynku (wejście
w miejscowości Stare Masiewo lub od tzw. Kosego Mostu);
południowa część (wstęp płatny, tylko z przewodnikiem);
Rezerwat Pokazowy Żubrów – można tu zobaczyć żubry
oraz łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, rysia oraz koniki typu
tarpana i żubronie; Muzeum Przyrodniczo‑Leśne – nowoczesna wystawa prezentująca przyrodę oraz historię i działalność człowieka w Puszczy Białowieskiej; Park Pałacowy
– typ ogrodu angielskiego z przełomu XIX‑XX w. założonego przy nieistniejącym już pałacu carskim; wiekowe dęby
14

ATRAKCJE DLA DZIECI

§§
§§
§§
§§
§§
§§

na wzgórzu; zabytkowe zabudowania carskie, m.in. brama pałacowa, Dom Marszałkowski, dawna stajnia carska.
Zbiornik wodny Siemianówka – doskonałe miejsce dla
wędkarzy i miłośników ptaków; wieża widokowa Maruszka.
Stanica kajakowa w Narewce, wypożyczalnia sprzętu
wodnego.
Muzeum Pszczelarstwa – eksponaty dotyczące bartnictwa
i pszczelarstwa, obrazy, kolekcja uli.
Kraina Otwartych Okiennic – wsie: Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie znajdują się drewniane budynki mieszkalne z pięknymi zdobieniami snycerskimi i kolorowymi okiennicami.
Zalew Repczyce – kąpielisko, pole namiotowe oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Szlaki: piesze, rowerowy, nordic walking oraz trasy questowe.

Pawilon Edukacyjny przy Rezerwacie Pokazowym
Żubrów – bezpłatna, multimedialna przestrzeń edukacyjna przybliżająca żubra: jego historię, restytucję,
biologię i ekologię ¡ Chatka Baby Jagi – animacje,
pokazy i zabawy, Orzeszkowo – Sosnówka 98A ¡
Wioski Tematyczne – Borysówka–Wieś Drewniana, Lipiny – Wioska Bulwy ¡ Park Wodny w Hajnówce – nowoczesny basen rekreacyjny z licznymi
atrakcjami, sauna, łaźnia, jacuzzi, gejzer podwodny
¡ Białowieskie Drezyny – zwiedzanie puszczy
drezyną napędzaną siłą mięśni na trasie z Białowieży do Hajnówki ¡ „Białowieska Aleja Gwiazd
– Park Edukacyjny”w Białowieży – rekonstrukcja
XIX‑wiecznego peronu dworca kolejowego, przyrodnicza wystawa plenerowa, ścieżka dydaktyczna oraz
edukacyjny plac zabaw
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Lokalna Organizacja
Turystyczna Aglomeracja
Wałbrzyska
ul. Piastów Śląskich 1
58‑306 Wałbrzych
(Zamek Książ)
tel.: 74 66 43 850
lot@lotaw.pl
fb.com/
LOTAglomeracjiWalbrzyskiej

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
Tajemniczy i różnorodny – taki jest region Aglomeracji Wałbrzyskiej. To tu znajdują się unikatowe zabytki techniki, średniowieczne zamki piastowskie i okazałe pałace, w których do dziś
można poczuć atmosferę życia dworskiego. Są tu reprezentujące różne wyznania zabytkowe kościoły, będące świadectwem
wielokulturowości tego miejsca i jego burzliwej historii. Region
ten nie został zniszczony podczas II wojny światowej, do dziś
więc można podziwiać oryginalne starówki miejskie czy poczuć
16

klimat malowniczych uzdrowisk. Pozostałością z okresu wojny
są wielkie podziemne tunele w górach, których przeznaczenie
do dziś jest nieznane. To tu niedawno poszukiwano „Złotego
Pociągu”. Aglomeracja Wałbrzyska jest regionem atrakcyjnym
nie tylko dla miłośników historii, ale także dla osób szukających
kontaktu z przyrodą i aktywności. Znajdują się tu trzy parki kraj
obrazowe i trzy malownicze pasma górskie – a tam liczne trasy
piesze, rowerowe, narciarskie oraz wieże widokowe.

Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Stary Książ – romantyczne ruiny
Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy
Sztolnie Walimskie „Riese”
Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie
Kościół Pokoju w Świdnicy (zabytek UNESCO)
Stado Ogierów Książ
Kompleks Dworzysko
Starówki miejskie Wałbrzycha, Świdnicy, Kamiennej Góry
Uzdrowiska: Szczawno‑Zdrój, Jedlina‑Zdrój
Parki krajobrazowe
Szlaki górskie
Wyciągi narciarskie

§§ Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śląskiej
§§ Stado Ogierów Książ w Wałbrzychu
§§ Kompleks Dworzysko w Szczawnie‑Zdroju
§§ Czarodziejska Góra w Jedlinie‑Zdroju
§§ Aqua Zdrój w Wałbrzychu
§§ Stara Kopalnia w Wałbrzychu

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Hotel Książ, ul. Piastów Śląskich 1, 58‑306 Wałbrzych,
tel.: 74 664 38 90, hotel@ksiaz.walbrzych.pl
Hotel Restauracja Maria, ul. Wrocławska 134 B, 58‑306 Wałbrzych,
tel.: 74 665 01 00, www.hotelmaria.sirbud.pl
Hotel Maria Antonina, ul. Spacerowa 6, 58‑321 Zagórze Śląskie,
tel.: 666 042 964; www.hotelmariaantonina.pl
DWORZYSKO R. Tomaszewski i synowie Sp. z o.o., al. Spacerowa 2,
58‑310 Szczawno‑Zdrój, restauracja: restauracja@dworzysko.pl,
hotel: recepcja@dworzysko.eu
Hotel Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, 58‑304 Wałbrzych,
tel.: 74 660 93 00
Pokoje gościnne w Starej Kopalni, recepcja@starakopalnia.pl,
tel.: 74 667 09 70

CIEKAWOSTKA
Podczas II wojny światowej na terenie Gór Sowich oraz
w Zamku Książ była realizowana tajna inwestycja hitlerowskich
Niemiec o kryptonimie „Riese” (czyli z niem. olbrzym). Rękami
więźniów z obozu Gross‑Rosen budowane były olbrzymie
tunele podziemne. W latach 1943‑1945 powstało siedem
kompleksów podziemi – sześć jest zlokalizowanych w Górach
Sowich, a siódmy pod Zamkiem Książ. Cel inwestycji do dziś
nie jest znany. Jedną z hipotez wyjaśniających przeznaczenie
podziemi mogły być fabryki broni. Budowa kompleksu „Riese”
nigdy nie została ukończona. Część podziemnych tuneli można
zwiedzać, a wśród nich Podziemne Miasto Osówka, Sztolnie
Walimskie i Książ.
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem,
Węgrów – krypty klasztorne z trumnami szlachty, ekspozycja „Węgrów miasto wielu kultur i religii”, Bazylika mniejsza z lustrem Twardowskiego, Sokołów
Podlaski – budynek dawnej cukrowni,
Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego w Sokołowie Podlaskim, szlak Unitów Sokołowskich – dawne, drewniane
cerkwie unickie, dziś parafie katolickie,
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,
Pałac w Korczewie, Pałac w Patrykozach,
Muzeum Kajakarstwa i Starych Motocykli w Drohiczynie, Podlaskie Muzeum
Kultury Ludowej, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
– WSCHODNIE MAZOWSZE
I PODLASIE

Lokalna Organizacja
Turystyczna
Wielki Gościniec Litewski
ul. Wolności 21
08‑300 Sokołów Podlaski
tel.: 536 838 500
wielkigoscinieclitewski.pl
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Wielki Gościniec Litewski to historyczny trakt
pocztowy Warszawa-Wilno. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy ta trasa
stała się najważniejszą arterią Rzeczypospolitej. Obecnie jest to szlak turystyczny, który
prowadzi wędrowca drogami Wschodniego
Mazowsza i Podlasia przez Grodzieńszczyznę
do Wilna, odkrywając piękne miejsca, opowiadając zapomniane historie. Szlak rozpoczyna
się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, biegnie przez Sulejówek, Okuniew, Dobre,
Stanisławów, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski,

Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białystok, Sokółkę,
Kuźnicę, a dalej do Grodna i Wilna. Na szlaku
znajduje się również Ciechanowiec i Supraśl.
Podróż Wielkim Gościńcem Litewskim to nie
tylko historia poczty, ale też wspaniała, różnorodna kuchnia. Podróżując szlakiem, można
poznać niezwykłe bogactwo wielu kultur, religii
i krajobrazu. Jest to podróż nie tylko w przestrzeni, ale i czasie, gdzie ślady dawnej wielokulturowości można jeszcze dziś odnaleźć
w lokalnym starym budownictwie, potrawach,
miejscowej mowie i obyczajach.

ATRAKCJE DLA DZIECI
§§ Mitowska Zagroda – warsztaty kulinarne i artystyczne (pokaz
pieczenia sękacza i chleba)
§§ Wypoczynek w Eurostruś – zwierzyniec, opowieści o życiu
zwierząt oraz warsztaty robienia ozdób z drewna i piór
§§ Stadnina Koni Nowa Wieś Kosowska – jazda konna, warsztaty
w gospodarstwie
§§ Cukiernia Babeczki w Sulejówku– warsztaty cukiernicze i Suchary
Marszałka Piłsudskiego
§§ Agroturystyka „Czerwone Korale” Czarna Wieś Kościelna –
warsztaty tradycyjnego kiszenia kapusty
§§ Turniej rycerski na Zamku w Liwie
§§ Latosowo – warsztaty kulinarne
CIEKAWOSTKA
Na szlaku można spróbować smaków Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
kuchni z Mazowsza, Podlasia, a także przysmaków kuchni tatarskiej czy
żydowskiej. Dobrą okazją są imprezy kulinarne organizowane na szlaku:
Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim (Zamek
w Liwie) i Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim (w Sokołowie Podlaskim).
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CIEKAWOSTKI
§§ W miejscowości Chłopy (w lesie) przebiega
16 południk – zaznaczony jest on 2,3-metrowym głazem
§§ Mielno Stolicą Morsów
§§ W lasach biegnących wzdłuż brzegu znajdują się
bunkry z okresu II wojny światowej

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

POMORZE ZACHODNIE – POWIAT
KOSZALIŃSKI – GMINA MIELNO

Biuro Lokalnej Organizacji
Turystycznej
ul. Chrobrego 3B
76‑032 Mielno
tel.: 94 316 60 48
biuro@mielnolot.pl
kontakt@cit.mielno.pl
www.facebook.com/
MielnoTravel
Informacja Turystyczna
sezonowa
ul. Lechitów 23
76-032 Mielno
tel.: 94 318 99 55
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Gmina Mielno to doskonałe miejsce do wypoczynku oraz rekreacji dla turystów w każdym
wieku. Szukający odpoczynku i regeneracji znajdą tu świetnie wyposażoną bazę hotelową
ze spa, saunami, basenami oraz fizjoterapią. Aktywni mogą skorzystać z licznych szlaków
pieszych: wokół jeziora Jamno, spacer brzegiem Bałtyku, a fanów nordic walkingu czy jednośladów zapraszamy na trasę rowerową Velo Baltica (R10).

§§ Gąski – latarnia morska – ma wysokość 51,2 metra, na
galerię widokową prowadzi aż 190 stopni. Światło latarni
widać z odległości 43,5 km.
§§ Sarbinowo – kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny – zabytkowa, neogotycka budowla powstała
w latach 1856-1857. W sezonie letnim odbywają się w nim
koncerty organowe.
§§ Chłopy – dwupoziomowe molo, tradycyjny układ
rybackiej osady z XIX w. oraz Skarbnica Wioski Rybackiej –
ekspozycja o morzu, rybołówstwie i wsi rybackiej.
§§ Przystań rybacka w Chłopach i w Mielnie-Unieściu – kupić
można ryby prosto z morza lub świeżo wędzone węgorze,
łososie, halibuty, śledzie i inne ryby; obserwować pracę
rybaków na łodziach i w sieciarniach.
§§ Leśna Pętla Przygód i Tajemnic – obszar chronionego
krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, fauna i flora lasu
nadmorskiego, schrony z czasów II wojny światowej oraz
dwa stanowiska archeologiczne z epoki średniowiecza.
§§ Niegoszcz – ogród botaniczny – nowo powstały ogród
zaprasza w okresie letnim wszystkich miłośników ogrodnictwa,
botaniki, ekologii oraz spacerów na łonie natury.
§§ Mielenko – aleja lipowa – stare, ponad 150‑letnie drzewa
można podziwiać na liczącym 2,3 km odcinku asfaltowej
drogi łączącej Mielenko z Mielnem.
§§ Promenada Przyjaźni – to atrakcja szczególnie dla
miłośników nadmorskich spacerów. Odnowiona trasa
biegnie od centrum Mielna do ulicy Pogodnej i wynosi
ponad 1,5 km długości.

ATRAKCJE DLA DZIECI
Dzieci zapraszamy do oceanarium, wesołego
miasteczka, parku linowego, piernikowego domu
oraz na rejsy statkiem Mila po jeziorze Jamno.
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CZĘSTOCHOWA
Częstochowa jest jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego, słynącym z obecności na Jasnej
Górze obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – ikony „Czarnej
Madonny”. To miasto gościnne i otwarte dla pielgrzymów i turystów, którzy przybywają tu z różnych zakątków Polski oraz
z całego świata. Licząca prawie ćwierć miliona mieszkańców,

jest stolicą północnego subregionu województwa śląskiego,
ważnym ośrodkiem gospodarczym, usługowym, naukowym
oraz przede wszystkim kulturalnym. Jest miastem dziedzictwa
historycznego i narodowego, z zespołem cennych zabytków,
a jednocześnie – miastem współczesnym, z rozwiniętą infrastrukturą i zapleczem społeczno‑ekonomicznym.

REKOMENDACJE NOCLEGÓW

Częstochowska Organizacja
Turystyczna
Aleja Najświętszej Maryi
Panny 65
42‑217 Częstochowa
tel.: 34 368 22 60
www.czot.pl
czot@czot.pl

22

Arche Hotel Częstochowa [4*], tel.: 343 474 074,
rezerwacja@hotelczestochowa.com,
www.hotelczestochowa.com, ul. Oleńki 20
Hotel Browar Czenstochovia [3*], tel.: 343 231 094,
343 651 490, recepcja@czenstochovia.pl,
www.czenstochovia.pl, ul. Korczaka 14
Hotel Mercure Częstochowa Centrum [3*],
tel.: 343 603 100, www.accorhotels.com, ul. Popiełuszki 2
Hotel Scout [3*], tel.: 734 472 300, 605 230 773,
hotel@scout.pl, www.hotel‑scout.pl, ul. Drogowców 12
Hotel Sonex [3*], tel.: 343 668 080, hotel@hotelsonex.pl,
www.hotelsonex.pl, ul. Krakowska 45
Hotel Constancja [3*], tel.: 343 631 224,
recepcja@hotelconstancja.pl, www.hotelconstancja.pl,
ul. Rydza‑Śmigłego 28

§§ Jasna Góra w Częstochowie – najwyższej
klasy obiekt zabytkowy, który poza ogromnym
znaczeniem religijnym stanowi również unikalny
zespół architektoniczny.
§§ Muzeum Częstochowskie, instytucja kulturalna
regionu częstochowskiego. Muzeum jest
placówką wielodziałową, posiada kilka obiektów
wystawienniczych, rozmieszczonych na terenie
miasta, w których eksponowane są wystawy
stałe i czasowe. Proponowane obiekty Muzeum
Częstochowskiego: Ratusz, Pawilony Wystawowe
w Parku im. ks. Stanisława Staszica, Zagroda
Włościańska, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,
Galeria Dobrej Sztuki, Rezerwat Archeologiczny.
§§ Muzeum Produkcji Zapałek działające
w powstałym w 1882 roku zakładzie.
§§ Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II ze
zbiorami ponad 11 tys. eksponatów.
§§ Miejska Galeria Sztuki z różnymi formami sztuki:
malarstwem, rzeźbą, grafiką, ceramiką, fotografią.
§§ Muzeum Historii Kolei, które mieści się w lokalach
dworca kolejowego Częstochowa Stradom,
opiekę nad nim sprawuje Towarzystwo Przyjaciół
Kolei Warszawsko‑Wiedeńskiej.
§§ Park Miniatur Sakralnych Złota Góra, który mieści
się na terenie dawnego kamieniołomu, na tle
jurajskiej ściany. Na miejscu zobaczyć można 17
najpiękniejszych świątyń świata, które zbudowane
zostały w skali 1:25 lub 1:10.
§§ Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego,
galeria autorska, którą autor sam nazwał
„Muzeum Wyobraźni”, przypomina krajobrazy
znane z jego płócien.
§§ Cmentarz Żydowski – należy do największych
w kraju. Liczbę grobów określa się na ok. 5000.
Powstał przy ulicy Złotej (dzielnica Zawodzie)
w XIX w.

CIEKAWOSTKA
Częstochowskie murale: „Strażnik Czasu” Tomasza
Sętowskiego, „Wieża Babel” Tomasza Sętowskiego
i grupy Dreamers, „Our Rust” Kolektywu Monstfura, „Oko
Cyklopa” Jacka Sztuki, „xO =:O ;>” Agaty Lankamer oraz
Emilii Dudziec i inne.

ATRAKCJE DLA DZIECI
§§ Planetarium Astronomiczne Uniwersytetu
Humanistyczno‑Przyrodniczego, gdzie
można oglądać nocne obrazy nieba w jednym
z najnowocześniejszych w Polsce, choć niewielkim,
planetarium astronomicznym, umieszczonym na dachu
Instytutu Fizyki.
§§ Park Miniatur Sakralnych Złota Góra mieści się
na terenie dawnego kamieniołomu. Park udostępnia 17
miniatur sakralnych. Mieści się tam też Ogród Biblijny
oraz Park Rozrywki, a w nim: park linowy, salon gier,
plac zabaw z dmuchańcami, zajęcia edukacyjne.
§§ Multicentrum Zodiak obiekt Muzeum
Częstochowskiego, w okresie międzywojennym
zaadaptowany na obserwatorium astronomiczne. Dziś
interaktywne centrum świata zabawy i nauki dla dzieci
i młodzieży.
§§ Park Wypoczynkowy Lisiniec – zielona strefa
wypoczynku ze zbiornikami wodnymi, wypożyczalnią
sprzętu pływającego, skate parkiem, kortami
tenisowymi, parkiem linowym i innymi atrakcjami.
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Atrakcją unikalną w skali światowej, która znajduje się na terenie gminy Lubycza Królewska, jest stanowisko geologiczne z fragmentami skamieniałych drzew we wsi Siedliska.
W tej miejscowości znajduje się jedyne w Europie muzeum, gdzie można je zobaczyć. Znajdują się tu okazy skamieniałych
drzew liczących kilkanaście milionów lat. Roztocze to kraina wielokulturowa, bogata w zabytkowe obiekty sakralne,
także te z listy UNESCO (Radruż), „szumy” na Tanwi to punkt obowiązkowy każdej wycieczki, a Cieszanów Rock Festiwal
każdego wielbiciela mocniejszego brzmienia. Tutaj turystów przyciągają jarmarki, festyny i tradycja.

ATRAKCJE DLA DZIECI

CIEKAWOSTKI
§§ Roztocze charakteryzuje się największą liczbą
słonecznych dni w roku w skali całego kraju. Tutaj
powietrze mocno nasycone jest jodem, a więc nie trzeba
jechać nad morze, wystarczy udać się nad Tanew.
§§ Roztocze to dwa województwa i dwa państwa.
Ale łączy je jedno – niepowtarzalność.

ROZTOCZE
Roztocze to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską
z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości
12‑32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa.
Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od
Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.
Region Roztocza podzielony jest na trzy części: Roztocze Zachodnie, Środkowe (Tomaszowskie) i Wschodnie (Południowe).
Roztocze Wschodnie w dużej części znajduje się na Ukrainie.
Roztocze łączy ponadto dwa województwa: lubelskie
i podkarpackie.
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Lokalna Organizacja
Turystyczna „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a
22‑600 Tomaszów Lubelski
www.roztoczewita.pl
biuro@lot.roztocze.com
tel.: 535 522 722

Dla miłośników podróży kulinarnych: warto spróbować piwa z lokalnego browaru w Zwierzyńcu, lokalnego wina
(np. z Lipowca), wyśmienitych nalewek od pań z Kół Gospodyń Wiejskich, należy rozsmakować się w rybach (Bondyrz,
Bełżec) oraz w roztoczańskiej kuchni, która jest ekologiczna
i aromatyczna (golasy, sodziaki, pierożki roztoczańskie, cebularze, krężałki).
Dla tych, którzy kochają aktywność: warto pospacerować po doskonale oznakowanych szlakach, pojeździć konno
lub chociaż poobserwować konie w ich naturalnym środowisku (koniki polskie w Roztoczańskim Parku Narodowym). Tutaj
każdy amator dwóch kółek odnajdzie swoje ścieżki (Green
Velo, Centralny Szlak Rowerowy Roztocza), a fani kąpielisk

Na Roztoczu o każdej porze roku znaleźć
można bogatą ofertę atrakcji dla dzieci. Oprócz
kąpielisk, parków rozrywki (parki linowe, park
dinozaurów), kuligów zimowych i letnich,
organizowane są zielone szkoły, gry terenowe,
rajdy rowerowe, warsztaty rękodzieła, muzyczne,
kulinarne. Obiekty sportowe do gier zespołowych
przygotowane są wyśmienicie; a do rozrywki
zachęcają liczne place zabaw. Po roztoczańskich
rzekach warto popływać kajakiem (zawsze
w obecności starszego opiekuna) i odpocząć
w chłodzie starej topoli.

również będą mieli w czym wybierać (Majdan Sopocki, Krasnobród, Józefów, Ruda Różaniecka, Zwierzyniec). Wspaniałymi miejscami do odkrycia są liczne rezerwaty przyrody z unikalnymi gatunkami fauny i flory. Trasy narciarskie przyciągają
zimą rzesze amatorów białego szaleństwa, warto przetestować szlaki na Siwej Dolinie czy w okolicach Suśca, a także
wybrać się na stoki narciarskie (np. Jacnia). Roztocze bogate
jest w dziedzictwo archeologiczne warte poznania (np. Grody Czerwieńskie, pozostałości fortalicji, skupiska kurhanów).
Tutaj organizowane są najbardziej efektowne rekonstrukcje
bitew i inscenizacje potyczek (Tomaszów Lubelski, Zaboreczno, Cieszanów). Warto odwiedzić miejsca pamięci (Bełżec),
liczne cmentarze, kapliczki i przydrożne krzyże.
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ATRAKCJE DLA DZIECI
§§ Niezapomnianych wrażeń dostarczy wizyta
w fantastycznie położonym płockim zoo,
bogatym w różnorodne gatunki zwierząt
i egzotycznych roślin, a także przejażdżka
Ciuchcią Tumską.
§§ W samym sercu Płocka, nad zalewem „Sobótka”,
można się kąpać i plażować.

Stowarzyszenie Płocka
Lokalna Organizacja
Turystyczna
pl. Stary Rynek 8
09‑400 Płock
tel.: 24 364 99 90
Informacja Turystyczna
pl. Stary Rynek 8
09‑400 Płock
tel.: 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu

PŁOCK
Płock od dawna jest bezpośrednim lub
przygodnym celem licznych zarówno
grupowych, jak i indywidualnych wycieczek turystów krajowych i zagranicznych. Do spędzenia czasu w Płocku zachęca niezrównane położenie miasta na
najwyższej w Polsce skarpie rzecznej,
z której rozciąga się widok na rozlewającą się po horyzont szeroką wstęgę Wisły
oraz lasy Gostynińsko‑Włocławskiego
Parku Krajobrazowego.
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Wyrobionych krajoznawców przyciąga szczególnie zespół
historycznych budowli na Wzgórzu Tumskim z sarkofagiem
władców Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego
w bazylice katedralnej, a także wysoko oceniane muzea: Muzeum Mazowieckie i Muzeum Diecezjalne.

Dla tych, którzy kochają historię: dzieje Polski przez
wieki przeplatają się z historią Płocka. Jeżeli chce się znać
Polskę, to trzeba poznać to położone pośrodku kraju, prawie w samym środku Europy miasto o ponadregionalnym
charakterze i znaczeniu.
CIEKAWOSTKA
W Muzeum Diecezjalnym znajduje się jeden z najstarszych aktów lokacyjnych miast (pochodzi z 1237 roku, co oznacza,
że Płock jest starszy od Krakowa o 20 lat). Muzeum Mazowieckie pochwalić się może natomiast najbogatszym zbiorem
sztuki secesyjnej w Polsce. Co ciekawe, Płock jest stolicą mariawityzmu, który jako jedyny wśród wyznań chrześcijańskich
w Polsce ma genezę czysto polską. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego stoi mariawicka, strzelista Świątynia Miłosierdzia
i Miłości oraz klasztor, zbudowane w latach 1911‑1914 w stylu neogotyckim.
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Stowarzyszenie Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Ziemia Mrągowska”

ATRAKCJE DLA DZIECI

Mrągowskie Centrum
Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 26
11‑700 Mrągowo
tel.: 89 741 80 39
tel.: 89 743 34 67

Mali turyści wspólnie ze swoimi opiekunami
mogą czerpać z turystycznych walorów regionu.
Dzieci, które spędzają wakacje w Mrągowie,
koniecznie powinny odwiedzić westernowe
miasteczko Mrogoville Family Town czy
wioskę indiańską – Krainę Winnetou.
Szukający mocniejszych wrażeń mogą spróbować
swoich sił w parku linowym czy fun‑parku. Z kolei
ci zainteresowani historią koniecznie powinni
odwiedzić Muzeum Warmii i Mazur oddział
w Mrągowie z lokalnymi artefaktami oraz
Muzeum Sprzętu Wojskowego.

ZIEMIA MRĄGOWSKA – MRĄGOWO,
MIKOŁAJKI, KRUTYŃ…
Ziemia Mrągowska to serce Mazur. To właśnie tutaj znajduje się Mrągowo – Festiwalowe Miasto, Mikołajki – żeglarska stolica Polski czy niewielka mazurska wieś Krutyń
położona nad rzeką Krutynią, uważaną za najpopularniejszy nizinny szlak kajakowy nie tylko Polski, ale i Europy.
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Wypoczywając na Ziemi Mrągowskiej, koniecznie trzeba
przespacerować się z mieszkańcami Fermy Jeleniowatych
w Kosewie Górnym, wiosłować kajakiem po Krutyni lub popłynąć staromazurską pychówką. W Mikołajkach trzeba zjeść
rybę – na zdrowie – oraz wypłynąć w rejs po największym
jeziorze w Polsce – Śniardwach. A wieczorem wziąć udział
w jednej z licznych imprez organizowanych w Mrągowie,
wszak to Festiwalowe Miasto.

Region ma wiele do zaoferowania zarówno tym szukającym spokoju w cieniu Puszczy Piskiej czy relaksu nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, jak i osobom preferującym aktywny wypoczynek, w tym żeglarstwo czy jazdę rowerem
po leśnych duktach.

CIEKAWOSTKA
Mrągowo dzięki centralnemu położeniu jest idealnym
miejscem do rozpoczęcia przygody na Mazurach.
Miejscowość jest bardzo atrakcyjna turystycznie. I to
nie tylko jako Festiwalowe Miasto, ale jako jedyne tej
wielkości miasto województwa z oryginalną XIX‑wieczną
zabudową śródmieścia. Tak, Mrągowo ma Stare Miasto!
Mrągowski amfiteatr pięknie położony nad jeziorem
Czos jest jednym z największych w Polsce. Najdłuższa
w regionie promenada, 5 jezior w granicach miasta,
siłownie plenerowe czy otwarte korty tenisowe oraz ponad
250 km dobrze oznakowanych szlaków rowerowych
w okolicy sprzyjają aktywności. Pagórkowaty, urozmaicony
teren Pojezierza Mrągowskiego oraz bliskość Puszczy
Piskiej zachęcają do wycieczek rowerowych. Historyczna
zabudowa i urokliwe brukowane uliczki tworzą klimat
dawnego mazurskiego miasteczka.
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Lokalna Organizacja
Turystyczna „Mazury”
www.lotmazury.pl

Niewątpliwie jedną z największych zalet
regionu jest jego usytuowanie na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich. To stąd można wyruszyć na eksplorację okolicznych
jezior, zarówno na północ, jak i na południe. Chętnie odwiedzają nas również
miłośnicy wszelkich sportów wodnych:
kajakarze, pływacy, windsurferzy, kitesurferzy, wakeboarderzy (w obrębie miasta
znajduje się wakepark, a tuż obok – największy park linowy na Mazurach).

Nie brakuje tu również atrakcji dla pasjonatów historii – fortyfikacje rozsiane
po lasach czy nad brzegami jezior i kanałów będą nie lada gratką dla poszukiwaczy przygód, a historia regionu jest
równie zawiła, co bogata. Warto odwiedzić Twierdzę Boyen, bunkry w Mamerkach czy odnaleźć fragmenty umocnień
Jezior Mazurskich.
Kiedy kurz po sezonie opada, Mazury pokazują swe drugie, bardziej ro-

mantyczne oblicze. Krajobrazy rodem
z Tolkiena to raj zielarzy, grzybiarzy,
ornitologów, poszukiwaczy przygód
na łonie natury. Urocze są również bajkowe zimy z zamarzniętymi jeziorami,
po których można latać na bojerach,
jeździć na łyżwach, biegać na nartach… Uparci znajdą tu również stoki narciarskie. Niezależnie od sezonu,
piękno Mazur kusi fotografów, twórców
i przyrodników.

ATRAKCJE DLA DZIECI

KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH –
OKOLICE GIŻYCKA
Witajcie w sercu Mazur, miejscu, gdzie natura zapiera dech
w piersiach, gdzie jest najczystsze powietrze w Polsce, gdzie
znajdziecie więcej tropów zwierząt niż ludzi. To tu można
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aktywnie wypocząć, a zarazem odnaleźć ciszę i spokój. Raj
dla sportowców i artystycznych dusz, jedna z ostatnich ostoi
dziewiczej i niezadeptanej natury!

Spotkania oko w oko z przyrodą, wspólne działanie w załodze na
żaglówce, ogniska pod gwiaździstym niebem – właśnie to kształtuje
charaktery i zapada na długie lata w młodzieńczą pamięć! Na
Mazurach mamy możliwość angażować dzieci od najmłodszych
lat w wiele aktywności. Polecamy odwiedzić ośrodek Gwarek –
Centrum Aktywnego Wypoczynku, który szczególną uwagę
przykłada do zajęć dla najmłodszych. Miłośnikom Indian polecamy
wizytę w Muzeum Indian, gdzie można poznać ich historię
i zwyczaje, a przy okazji wziąć udział w ciekawych warsztatach.

BAZA NOCLEGOWA
Oficjalna strona Miasta Giżycko:
www.gizycko.pl (zakładka: turystyka –
baza turystyczna);
Informacja Turystyczna:
www.gizycko.turystyka.pl;
Największy serwis informacyjny w regionie:
www.mazury.info.pl

CIEKAWOSTKI
§§ Mieszkańcy Mazur lubują się w saunach, a co z tym ściśle związane – w kąpielach w lodowatej wodzie. Morsów
u nas pod dostatkiem, można dołączyć do grupy i spróbować swoich sił. Dla miłośników mniej ekstremalnych wrażeń
polecamy w sezonie saunę pływającą po jeziorze, można do niej wskoczyć prosto z jachtu.
§§ Z kolei miłośników adrenaliny zapraszamy na loty widokowe motolotnią. Od czasu do czasu zmiana perspektywy
każdemu się przyda, a Mazury z góry doprawdy zachwycają.
§§ Na terenie Giżycka istnieje coś, co dość skutecznie utrudnia mieszkańcom życie, natomiast turystów przyprawia
o drżenie rąk – most obrotowy. Jedyny taki w kraju, w Europie można znaleźć ich tylko kilka. Warto poświęcić chwilę
i przyjrzeć się ręcznemu otwieraniu bądź zamykaniu mostu – nie zobaczymy tego nigdzie indziej!
§§ Tutaj Roman Polański kręcił „Nóż w wodzie”, a dla prawdziwych fanów nie lada gratką będzie odwiedzenie
„Rekina” w hangarze w ośrodku Almatur.
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
Gmina Złocieniec – do osobliwości
miasta należą: kościół gotycki (z wieżą
neogotycką z 1875 r. oraz fragmenty
muru świadczące o gotyckim pochodzeniu), wzgórze zamkowe, aleja grabowa
w parku miejskim.
Elementem wzbogacającym krajobraz
są pałace i dwory. Stary drzewostan
kryje budynki pałacowe: w Cieszynie
neorenesansowy (XIX w.), w Bobrowie
eklektyczny (z 1851 r.), w Darskowie
w stylu rokoko (1775‑1780 r.), w Wąsoszu neogotycki (2. poł. XIX w.). W okolicy Lubieszewa znajdują się dwa grodziska z okresu wczesnośredniowiecznego,
natomiast w Waniłęgu stoi zabytkowy
głaz graniczny.
W Bolegorzynie znajduje się Muzeum
PGR.

Lokalna Organizacja
Turystyczna Pojezierza
Drawskiego w Złocieńcu
78‑520 Złocieniec
tel.: 668 371 907

Szlaki rowerowe:
§§ zielony, dł. 16,6 km o nazwie „Jezioro Kańsko”
§§ niebieski, dł. 38,9 km o nazwie „Dookoła jeziora Sieciono”
§§ żółty, dł. 28,7 km o nazwie „Góra Lisica”
§§ czerwony, dł. 60,7 km o nazwie „Drawa”
§§ czarny, dł. 30,7 km o nazwie „Dolina Wąsawy”
§§ trasa rowerowa Złocieniec-Połczyn Zdrój, dł. 27 km
§§ „Greenway Naszyjnik Północy”
Szlaki piesze (oznakowane):
§§ zielony „Szlak Wzniesień Moreny Czołowej” (szlak nr 632 z)
§§ czarny „Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego” (nr 1303 s)
§§ niebieski „Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii” (1302 n)
§§ zielony „Szlak Jezior Drawskich” (1313 z)
CIEKAWOSTKA
Przez miasto i gminę przechodzi rzeką Drawą szlak kajakowy. Rzekę Drawę
przemierzał niegdyś kajakiem papież Jan Paweł II, dla upamiętnienia nazwano
szlak im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Szlak uznany jest za najpiękniejszy
w Polsce.

REKOMENDACJE NOCLEGÓW

POJEZIERZE DRAWSKIE, ZŁOCIENIEC
Złocieniec – malowniczo położona miejscowość pomiędzy
trzema dużymi jeziorami: Drawsko (pow. 1781 ha, głębokość
18,6 m), Siecino (pow. 788 ha, głębokość 14,3 m), Lubie (pow.
1398 ha, głębokość 11,6 m). Gmina leży w obrębie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Złocieniec to wymarzone miejsce
do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Turyści, którzy
odwiedzają gminę Złocieniec, korzystają z różnych form wy32

poczynku, jakie oferują im obiekty hotelarskie, m.in. wczasy rodzinne, obozy (żeglarskie, harcerskie), kolonie, zielone szkoły,
spływy kajakowe, przyjazdy grupowe (seminaria, konferencje),
przyjazdy indywidualne, wypoczynek na wsi (agroturystyka),
wypoczynek w siodle. Przez gminę Złocieniec przebiega szlak
kajakowy Drawy im. ks. Kardynała Karola Wojtyły, zaliczany
do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.

ATRAKCJE
DLA DZIECI
Park wodny przy Ośrodku
Wypoczynkowym Pałac
w Cieszynie (czynny w okresie
letnim)

Ośrodek Kolonijno‑Wczasowy „Legnica”, Ośrodek Wczasowy „Legnica – Pałac”,
Cieszyno 34, 78‑520 Złocieniec, tel.: 94 36 71 170, 602 558 074, okwlegnica@hot.pl,
www.palacwcieszynie.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „DRAWA”, Cieszyno 37, 78‑520 Złocieniec, tel.: 94 36 71 741,
887 026 887, www.osrodekdrawa.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „ISLAND CAMP”, Cieszyno 40, 78‑520 Złocieniec,
tel.: 606 226 166
Centrum Nurkowe „SHARK”, www.sharkdive.com.pl, biuro@sharkdive.com.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „MARGIP” nad Jeziorem Lubie Lubieszewo, 78‑520 Złocieniec,
tel.: 660 519 566, www.margip.pl, osrodek.lubieszewo@onet.pl
Agroturystyka „Folwark na Półwyspie”, Uraz 4, 78‑523 Nowe Worowo, tel.: 601 598 890,
kontakt@folwarknapolwyspie.pl, www.folwarknapolwyspie.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Izba Pod Kasztanem”, Stawno 8, 78‑520 Złocieniec,
sianoploty@onet.eu, warsztaty rękodzieła, osada tematyczna
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Na terenie gminy Susiec położony jest Rezerwat Nad Tanwią,
gdzie znajdują się małe wodospady zwane szumami; ciekawy
jest również Rezerwat Czartowe Pole nieopodal Józefowa.
Perłą Roztocza jest Krasnobród, który jest nie tylko znanym
uzdrowiskiem, ale również miejscem kultu maryjnego i jednym
z najatrakcyjniejszych kąpielisk w regionie.
Kolejne kąpielisko znajduje się nad ogromnym, prawie
1000‑hektarowym zalewem w Nieliszu.
Będąc na Roztoczu, nie sposób nie odwiedzić Zamościa, XVI‑wiecznego, renesansowego „miasta idealnego” z silnym rysem włoskim. Unikatowe są nie tylko zabytki w obrębie Starego
Miasta, ale również układ urbanistyczny Zamościa wpisanego
w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

ZAMOŚĆ I ROZTOCZE

Lokalna Organizacja
Turystyczna „Zamość
i Roztocze”
Zamojskie Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej
tel.: 84 639 22 92
zci@zamosc.pl

Roztocze łączy Wyżynę Lubelską z Podolem, ciągnąc się malowniczym pasmem od Kraśnika aż po Lwów.
To tutaj znajdują się ogromne kompleksy leśne, malownicze pasma pól, wąwozy lessowe, Roztoczański Park Narodowy z hodowlą konika polskiego, jeziora i pomniki przyrody, a także
urokliwe, pełne zabytków miasta, miasteczka i wsie, tworzące niezwykły, sprzyjający wypoczynkowi klimat.
Nie będą się tu nudzić miłośnicy aktywnego wypoczynku. Szlaki piesze, rowerowe (w tym
słynny Green Velo), przejażdżki konne, spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, żeglowanie
na 1000‑hektarowym zalewie w Nieliszu, rajdy samochodów 4×4, a zimą narty i kuligi – to
tylko niektóre z propozycji.

ATRAKCJE DLA DZIECI
§§
§§
§§
§§
§§

Zoo w Zamościu
Park Jurajski w Krasnobrodzie
Kąpielisko w Nieliszu
Baseny „Wyspa” w Krasnobrodzie
Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”
w Zamościu

Informacja turystyczna
w Krasnobrodzie
tel.: 84 534 28 42
it@krasnobrod.pl
Punkt Informacji Turystycznej
przy RPN
tel.: 84 67 72 025
informacja@roztoczanskipn.pl
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
§§ 101 czystych jezior
§§ spływy kajakowe Drwęcą
§§ niezliczona liczba pomostów
udostępnionych do wędkowania

REKOMENDACJE NOCLEGÓW

Lokalna Organizacja
Turystyczna Pojezierze
Brodnickie
87‑320 Górzno
ul. 3 Maja 1
tel.: 888 882 222

Hotel Dworek Wapionka, www.dworekwapionka.pl
Hajduczek GeoTurystyka, www.gorzno.com.pl
Pokoje Gościnne „Nad Jeziorem”, www.nadjeziorem.com.pl
Głęboczek Vine Resort & SPA, www.gleboczek.pl
Hotel Stork, www.hotelstork.pl
Rytebłota Resort & Spa, www.ryteblota.pl
Pensjonat Dworek Polski, www.dworekpolski.com
CIEKAWOSTKI
GeoPark Górzno (najnowsza inicjatywa na Pojezierzu Brodnickim opisująca
geologię regionu w przystępnym języku), restytucja jesiotra ostronosego
w Grzmięcy, jednego z kilku żyjących prehistorycznych reliktów świata
zwierząt. Ponadto u ryb tych występuje zjawisko homingu – czyli powrotu ryb
w miejsce swojego urodzenia lub zarybienia.

POJEZIERZE BRODNICKIE
Wśród lasów, jezior i malowniczych
rzek odkryjemy prawdziwe skarby Pojezierza Brodnickiego. Rzeka Drwęca –
miejscami spokojna, innym razem kręta,
bystra i dzika – stanowi idealne miejsce dla kajakarzy. Wędkarze wrócą
stąd z cennymi łupami – czyste wody
i wartki nurt rzek są domem dla ryb wy36

stępujących w górskich potokach. Obszar tutejszych Parków Krajobrazowych,
Brodnickiego i Górznieńsko‑Lidzbarskiego, wchodzi w skład Zielonych Płuc
Polski, najczystszej i niezwykle bogatej
pod względem przyrodniczym części
kraju. Bagienna dolina Drwęcy to ostoja ptactwa wodno‑błotnego, należąca

do Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych „Natura 2000”. Na Pojezierzu Brodnickim wypoczywa się w ciszy
i harmonii z naturą. Wiele jezior objęto
zakazem używania silników spalinowych. Bacznym obserwatorom przyrody może uda się wypatrzeć przelatującego bielika…

ATRAKCJE
DLA DZIECI
§§ Gród Foluszek
§§ Park Linowy Górzno
§§ Pracownia Mydlarska
w Fiałkach
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

Lokalna Organizacja
Turystyczna MARINA
Centrum Informacji
Turystycznej w Koninie
ul. Dworcowa 2
62‑510 Konin
tel.: 63 246 32 48,
668 513 877
kontakt@turystyka.konin.pl
www.turystyka.konin.pl
www.lotmarina.pl

REGION KONIŃSKI… WSZYSTKO WODNO!
Kajakiem, żaglówką, rowerem, pieszo, a może konno? W regionie konińskim nie zabraknie inspiracji, by zaplanować
aktywny wypoczynek. Rowerzyści mierzą się z wyzwaniem,
aby wybrać tę jedyną, słuszną, spośród tras o łącznej długości około 700 kilometrów. Z kolei na wodniaków czekają wypożyczalnie sprzętu wodnego i odcinek Wielkiej Pętli
Wielkopolski do pokonania. Nordic walking po rezerwacie
Złotogórskim przypadnie do gustu najbardziej wytrawnym
piechurom, a Podkuta Szóstka poprowadzi miłośników jazdy

konnej przez 6 gmin regionu konińskiego. Selfie ze słoniem
leśnym tak wysokim, jak jednopiętrowy dom? Czy rodzinna
fotografia do albumu z widokiem z wieży na Złotej Górze,
który zapiera dech w piersiach? Dla poszukiwaczy nie zabraknie możliwości zrobienia sobie zdjęć w miejscach, które
zaskakują i zachwycają swoim pięknem.
Miłośnicy kulinarnych wrażeń znajdą unikat w skali kraju
w postaci kuchni ochweśnickiej, której skosztują tylko w okolicach Ślesina i Skulska.

§§ Koniński Słup Drogowy – najstarszy znak drogowy w Europie poza granicami
dawnego imperium rzymskiego. Kamienny słup ustawiony został z polecenia
wojewody Piotra Włostowica w 1151 r., w połowie drogi pomiędzy Kaliszem
a Kruszwicą.
§§ Muzeum Okręgowe w Koninie – tutaj można zobaczyć ogromną makietę słonia
leśnego w skali 1:1 oraz jego szczątki, które zostały znalezione przez górników.
XV‑wieczny zamek gotycki kryje w sobie stałe wystawy: Pradzieje ziemi konińskiej, Konin poprzez wieki, Judaika oraz jedną z najbogatszych kolekcji biżuterii
w Polsce. Na terenie muzeum znajduje się skansen maszyn górniczych, skansen
etnograficzny oraz klasycystyczny spichlerz.
§§ Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie – gotycka świątynia pw. św. Bartłomieja
Apostoła została wzniesiona etapami w XIV i XV w.
§§ Przystań wodna w Ślesinie – nowoczesna marina połączona ścieżką rowerową z bulwarem oraz parkiem nad brzegiem Jeziora Ślesińskiego. Znajdziemy
tu też chatę grillową, piaszczystą plażę, skatepark, plac zabaw i park linowy.
§§ Klasztor oo. kamedułów w Bieniszewie – jeden z dwóch funkcjonujących do dziś
w Polsce klasztorów kamedulskich. Ze względu na restrykcyjną regułę zakonną
na teren klasztoru wchodzić mogą jedynie mężczyźni (kobiety mogą odwiedzić
klasztor w określonych dniach i godzinach).
§§ Wieże widokowe w Krzymowie – do wieży w Paprotni (22 m wysokości) można dojechać zarówno autem, jak i rowerem, a tuż przy niej znajduje się Centrum
Sportów Ekstremalnych. Z kolei na Złotą Górę, gdzie umiejscowiona jest druga
wieża (30 m wysokości), dotrze się jedynie rowerem lub piechotą.

REKOMENDACJE NOCLEGÓW

ATRAKCJE DLA DZIECI
§§
§§
§§
§§
§§
§§
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Park Makiet Mikroskala
Park linowy „Leśny Raj”
Arendel – wioska norweska
Rejsy wycieczkowe
Skansen Archeologiczny w Mrówkach
Park im. Fryderyka Chopina

CIEKAWOSTKA
Pracownicy Muzeum Okręgowego w Gosławicach twierdzą, iż do dziś na ich zamku rezyduje duch domniemanego właściciela Gosławic Konstantego Lubrańskiego.

Hotel ATUT, 4*, Licheń Stary, www.hotelatut.pl
Hotel WITYNG, 3*, Ślesin-Mikorzyn, www.wityng.pl
Dom Pielgrzyma ARKA, Licheń Stary, www.arka.lichen.pl
Hotel Stara Gorzelnia, Licheń Stary, www.staragorzelnia.pl
Hotel Papaver, Ślesin, www.papaverhotel.pl
OSW „GWAREK”, Ślesin, www.gwarekslesin.pl
Domki całoroczne u Anny, Ślesin, www.domkiuanny.com.pl
OSW DELFIN, Ślesin, www.delfinimprezy.pl
Pensjonat NAD ZALEWEM, 3*, Stare Miasto, www.pensjonatnadzalewem.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Konin-Gosławice, www.ssm.konin.pl
Blues Hostel, Konin, www.blueshostel.pl
Zajazd Grodzki, Konin, www.zajazdgrodzki.pl
Osada nad Gopłem, Skulsk-Łuszczewo, www.osadanadgoplem.pl
Letnisko nad Jeziorem, Skulsk-Lisewo, www.agroturystyka-skulsk.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie, www.gosirwilczyn.pl
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§§ Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach – to pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Znajduje się tu ponad 50 budynków charakterystycznych dla wiejskiego krajobrazu Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich z okresu XVII‑XX w.
§§ Wieża widokowa we Wdzydzach – ponad 35-metrowa wieża, z trzema platformami widokowymi, z której można podziwiać wspaniały widok na Kaszubskie Morze.
§§ Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie – w zbiorach muzeum znajdują się pamiątki związane z historią kolei na ziemiach
polskich. O wartości ekspozycji świadczy zachowany tabor kolejowy oraz kolekcja urządzeń związanych z kolejnictwem.
§§ Muzeum Akordeonu w Kościerzynie – to pierwsze w Polsce muzeum o takim profilu i jedno z nielicznych na świecie. Zaprezentowano w nim ponad 130 instrumentów pochodzących m.in. z Polski, Włoch, Francji, Niemiec i Rosji.
§§ Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – mieści się w zabytkowym dworku z początku XVIII w., w którym urodził
się Józef Wybicki – twórca „Mazurka Dąbrowskiego”. Ekspozycja prezentuje życie i działalność publiczną Wybickiego.

Lokalna Organizacja
Turystyczna ,,Serce Kaszub’’
ul. Świętojańska 5e
83‑400 Kościerzyna
tel.: 790 200 211
www.lot-sercekaszub.pl

SERCE KASZUB
Położony w północnej części Polski region Kaszub to jeden
z najpiękniejszych zakątków kraju. Wielkie przywiązanie Kaszubów do tradycji, kultywowanie obyczajów ludowych, posiadanie własnego języka i tożsamości regionalnej sprawiają,
że region ten jest unikatowy w skali kraju. W centralnej części
województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim – Sercu
Kaszub – spotkać można wciąż żywą tradycję, zażyć tabaki
czy wysłuchać opowieści o Stolemach – legendarnych kaszubskich olbrzymach. Niezwykłe walory krajobrazowe tych
terenów tworzą liczne jeziora, lasy i pagórki. W samym po40

wiecie kościerskim – Sercu Kaszub – znajduje się ponad 200
jezior, a połacie sosnowych lasów tworzą ogromny kompleks
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Znajdujący się na tym terenie Wdzydzki Park Krajobrazowy obejmuje kompleks Jezior
Wdzydzkich, nazywany Kaszubskim Morzem. Ewenementem
są liczne naturalne wyspy na jeziorach kompleksu, a największa z wysp, Ostrów Wielki, jest drugą co do wielkości wyspą
jeziorną w Polsce. Serce Kaszub to idealne miejsce do uprawiania sportu i turystyki, gdzie rozbrzmiewa kaszubska muzyka, a zapachem kusi regionalna kuchnia.
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Na terenie parku znajdują się wszystkie
obiekty sanatoryjne, sale zabiegowe,
baseny, park linowy, siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci.
Cały park podzielony jest na trzy części:
§§ Stary park Solankowy – w części
wschodniej znajduje się m.in. starodrzew, muszla koncertowa, główne promenady otoczone dywanami
kwiatowymi, dawne zakłady przyrodolecznicze i kąpielowe, ogrody
papieskie, pijalnia wód z palmiarnią,
główny staw parkowy.
§§ Strefa tężni solankowych – w części
zachodniej obejmuje kompleks tężni
otoczony urządzeniami rekreacyjnymi, ogród zapachowy oraz starodrzew
izolujący park od linii kolejowej.
§§ Nowy park Solankowy – tak zwana część rekreacyjna ze sztucznym
stawem, alejkami oraz młodnikiem
z nowo posadzonych drzew.

Inowrocławska Lokalna
Organizacja Turystyczna
ul. Królowej Jadwigi 3
88-100 Inowrocław
tel.: 52 355 53 71
biuro@inlot.pl
www.inlot.pl

INOWROCŁAW – MIASTO UZDROWISKOWE
Inowrocław – miasto położone w środkowym biegu Noteci w województwie
kujawsko-pomorskim, stolica Kujaw Zachodnich.
Swoje walory uzdrowiskowe miasto zawdzięcza bogatym podziemnym pokładom soli, sięgającym czasów średnio
wiecznych.
Największą atrakcją Inowrocławia jest
Park Solankowy, który został założony
42

w 1875 roku z inicjatywy miejscowego
działacza Lucjana Grabskiego. Początkowo park zajmował obszar 1 ha, dziś
jego powierzchnia ma aż 85 ha.
W sercu Parku Uzdrowiskowego znajduje się jego najcenniejsza atrakcja – Tężnia Solankowa.
W 2014 roku inowrocławska tężnia została wybrana jednym z siedmiu nowych
cudów Polski w plebiscycie National

Geographic Traveler. Ma ona 320 m
długości i 9 m wysokości, i utworzona jest z dwóch połączonych ze sobą
wieloboków.
Z solanki ściekającej po gałązkach tarniny odparowuje woda i dzięki temu
wydziela się solankowy aerozol, który leczy alergie, choroby skóry, nadciśnienie, choroby dróg oddechowych
oraz tarczycy.
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Na miłośników dwóch kółek czeka wiele kilometrów nowych
ścieżek rowerowych, a na miłośników rolek – kilkukilometrowa
promenada nadmorska. Krynicę Morską najwygodniej zwiedzać podczas przejażdżki kolorową kolejką turystyczną kursującą ulicami miasteczka. Dorosłych i dzieci przyciąga także
wiele atrakcji: wesołe miasteczko, park linowy, pole do mini
golfa oraz nowe, największe na mierzei centrum rekreacyjne
m.in. z boiskami, kortem tenisowym, pumptrackiem, plenerową siłownią czy placem zabaw. Pagórkowaty teren zachęca do spacerów i uprawiania nordic walking. Jest tu szkoła
windsurfingu wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz
Jacht Klub organizujący liczne regaty. Szukający mocnych
wrażeń skorzystają z nart wodnych, skuterów czy lotów na
spadochronie za motorówką.
Ogromną popularnością cieszą się rejsy statkami pasażerskimi do Fromborka, miasta Mikołaja Kopernika, oraz rejsy
tramwajem wodnym po Zalewie Wiślanym.
W okresie zimowym na plaży spotkamy także narciarzy
biegowych.

Lokalna Organizacja
Turystyczna
w Krynicy Morskiej
ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
www.lot.krynicamorska.pl
lot@krynicamorska.pl

CIEKAWOSTKI
§§ Krynica Morska to najmniejsze pod względem liczby
stałych mieszkańców miasto w Polsce (ok. 1300 os.).
W sezonie zamienia się w ponad 20-tysięczny kurort
nadmorski.
§§ Punkt obowiązkowy to wejście na ponad sto schodków
wewnątrz latarni morskiej. Widoki podziwiać można
także z Wielbłądziego Garbu – najwyższego wzniesienia
na Mierzei Wiślanej.
§§ Każdy turysta musi odwiedzić słynną ulicę Teleexpressu.

KRYNICA MORSKA
Krynica Morska położona jest na krańcu urokliwej i malowniczej Mierzei Wiślanej. To ostatnie miasto Unii Europejskiej nad
Bałtykiem. Krynica Morska to oczywiście szerokie piaszczyste
plaże ze strzeżonymi kąpieliskami. W sezonie letnim gwarna
i rozśpiewana porywa szeroką falą ofert kulturalno-wypoczynkowych. Po wakacjach nieco się uspokaja, jest wówczas
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idealnym miejscem do relaksacyjnych spacerów i odpoczynku.
Dzięki otoczeniu wód Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej
oraz unikalnej ścieżce rowerowej biegnącej brzegiem morza
to idealne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej. Zróżnicowana i liczna baza noclegowa i gastronomiczna sprawiają,
że Krynicę Morską turyści odwiedzają przez cały rok.

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Nadmorskie Pokoje i Apartamenty, ul. Żeromskiego 6, 82-120
Krynica Morska, tel.: 608 270 001, www.krynicamorska.com.pl,
www.czteryporyroku.com.pl
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach, ul. Piaskowa 23,
82-120 Krynica Morska-Piaski, tel.: 608 500 665, 55 247 66 67,
zielonaszkola@krynicamorska.pl
Cztery Pory Roku, ul. Żeromskiego 6, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 55 239 60 57, www.czteryporyroku.com.pl
„Słoneczny Dwór”, ul. Gdańska 38, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 512 595 659, www.slonecznydwor.pl
Hotel „Kahlberg”, ul. Bosmańska 1, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 55 247 60 17, www.kahlberg.mierzeja.pl
Sanatorium Albatros, ul. Korczaka 2, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 55 247-66-03, www.albatros.mierzeja.pl
Sanatorium Zefir, ul. Żołnierzy 2, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 607 580 041, www.zefir.mierzeja.pl
Dom Gościnny Kasia, ul. Rybacka 42, 82-120 Krynica Morska,
tel: 55 247 62 44, www.kasia.krynicamorska.info.pl
Willa „RIWIERA”, ul. Rybacka 37, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 55 247 65 71, riwiera.mierzeja.pl
Hotel „KRYNICA”, ul. Orzechowa 4, 82-120 Krynica Morska,
tel.: 055 247-62-00, www.krynicahotel.pl
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
§§ Święty Krzyż – najstarsze polskie sanktuarium – pobenedyktyński kompleks wpisany na Listę Pomników Historii
§§ Świętokrzyski Park Narodowy ze słynnymi „gołoborzami”
oraz z puszczą jodłową
§§ Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej
§§ Centrum Kulturowo Archeologiczne w Nowej Słupi, gdzie
odbywają się słynne Dymarki Świętokrzyskie
§§ Ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie
§§ Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie
§§ Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Lokalna Organizacja
Turystyczna Partnerstwo
Ziemi Świętego Krzyża
www.ziemiaswietegokrzyza.pl
tel.: 507 803 986

REKOMENDACJE NOCLEGÓW
Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach,
www.goloborze.pl, tel.: 41 317 74 83
Świętokrzyski Dwór w Wólce Milanowskiej,
www.swietokrzyskidwor.pl, tel.: 41 317 76 64
Jodłowy Dwór w Hucie Szklanej, www.jodlowydwor.com.pl,
tel.: 41 302 50 28

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
Góry Świętokrzyskie położone są w centralnej części kraju
i województwa świętokrzyskiego. Ich lokalizacja pomiędzy
Warszawą, Łodzią, Katowicami, Krakowem, Lublinem i Rzeszowem stwarza doskonałe miejsce na kilkudniowe wycieczki.
Góry Świętokrzyskie zaliczane są do najstarszych gór w Europie. Położenie regionu wokół największego z pasm tych gór –
Łysogór wraz z najwyższymi wzniesieniami: Łysicą 612 m n.p.m.
i Łysą Górą (Świętym Krzyżem 595 m n.p.m.) – dobry dojazd,
doskonała baza noclegowa i gastronomiczna, a także liczne
atrakcje turystyczne stwarzają idealne warunki do ciekawego i aktywnego odpoczynku. Centralną częścią Gór Świętokrzyskich jest Ziemia Świętego Krzyża. Stanowi ona kolebkę
historii, kultury i turystyki w regionie świętokrzyskim. W samym
jej sercu znajduje się najstarsze polskie sanktuarium – relikwii
drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, który stanowi waż46

ny element tożsamości kulturowej i narodowej regionu. Poza
wymiarem religijnym jest też unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego, przyciągającym tysiące
pielgrzymów i turystów. Góry Świętokrzyskie to miejsce wzajemnego przenikania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, unikalnego na skalę europejską. Sanktuarium położone
jest na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – niezwykłym miejscu,
drugim pod względem wysokości szczycie Łysogór na terenie
jednego z 23 parków narodowych naszego kraju. Osobliwości przyrodnicze puszczy jodłowej czy gołoborzy świętokrzyskich, które według podań są miejscem słynnych sabatów czarownic, rozsławiają region na całym świecie. Zapraszamy do
odkrywania Ziemi Świętego Krzyża – magicznego miejsca,
gdzie dziedzictwo przyrodnicze przenika się z dziedzictwem
kulturowym regionu świętokrzyskiego.

ATRAKCJE DLA DZIECI
§§ Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno
§§ Babyjagowo w Hucie Szklanej
§§ Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego
Parku Narodowego

CIEKAWOSTKI
§§ Już wkrótce w Górach Świętokrzyskich powstanie olbrzymi obiekt turystyczny pn. Park Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich „Łysa Góra”, gdzie w nowoczesny sposób zostaną przedstawione najbardziej znane legendy
świętokrzyskie.
§§ Na terenie dzisiejszych Gór Świętokrzyskich na przełomie starej i nowej ery działał jeden z największych ośrodków
antycznej metalurgii żelaza w całej Europie. Relikty działalności hutników sprzed ponad 2000 lat można obejrzeć
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.
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Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych OPLOT to Związek Stowarzyszeń, który zrzesza Lokalne Organizacje Turystyczne.
Najważniejsze cele OPLOT:
§§ Budowanie współpracy i porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT);
§§ Reprezentacja Lokalnych Organizacji Turystycznych wobec Ministerstwa właściwego ds. turystyki i Polskiej
Organizacji Turystycznej;
§§ Reprezentacja Lokalnych Organizacji Turystycznych na forum ogólnopolskim;
§§ Promocja członków stowarzyszenia i ich produktów turystycznych;
§§ Doskonalenie kadr turystycznych;
§§ Wymiana doświadczeń i wiedzy;
§§ Tworzenie i koordynowanie wspólnych inicjatyw Lokalnych Organizacji Turystycznych;
§§ Realizacja działań na rzecz kreowania i komercjalizacji produktów turystycznych;
§§ Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób i instytucji
i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

Turystyka w roku 2018
W efekcie zwiększonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski
i za granicę) odnotowano wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%.
§§ 85 946 tys. – liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 2,6% w stosunku do 2017 roku).
§§ 19 622 tys. – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (wzrost o 7,5% w stosunku do 2017 roku).
§§ 9,6 mld USD (34,95 mld PLN) – wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do 2017 r.
odpowiednio o 10,5% w USD oraz 7,0% w PLN).
§§ 7,2 mld USD (26,1 mld PLN) – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce (w stosunku do 2017 r. odpowiednio
wzrost o 1,4% w USD oraz spadek o 2,2% w PLN).
§§ 16,8 mld USD (61,05 mld PLN) – łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku
do roku 2017 wyniósł odpowiednio o 6,4% w USD oraz 2,8% w PLN).
§§ 47 736 tys. (wobec 45 952 tys. w 2017 r., co oznacza wzrost o 3,9%) – liczba podróży odbytych przez mieszkańców Polski.
§§ 28 934 tys. – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych), w stosunku do 27 966 tys. w 2017 roku (wzrost o 3,5%).
§§ 18 802 tys. – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych), wobec 17 986 tys. w 2017 roku (wzrost
o 4,5%).
§§ 27,7 mld PLN – wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (wzrost o 14,5% w stosunku
do roku 2017).
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, www.msit.gov.pl
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Atrakcje w Polsce
Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO: 14
Muzea: 949
Parki narodowe: 23
Parki krajobrazowe: 122
Szlaki turystyczne: 78,1 tys. km
Źródło: Turystyka w Polsce, 2017, www.msit.gov.pl
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Do Turystów

Do biur podróży

Lokalna Organizacja Turystyczna pomoże Ci znaleźć najciekawsze atrakcje w regionie, doradzi, jak dotrzeć do miejsc,
o których wiedzą tylko lokalne społeczności, i gdzie zjeść
lokalne przysmaki, zadba, by nie ominęły Cię interesujące
wydarzenia.
Zwiedzaj Polskę z LOTami. Ale uważaj! Ich pasja i miłość do
regionu jest zaraźliwa!

Kto, jak nie Lokalna Organizacja Turystyczna, pomoże Ci
zorganizować najlepszy pobyt dla Twoich klientów, wyszuka nietypowe atrakcje i rozrywki, pomoże w dotarciu
do zwykle zamkniętej atrakcji turystycznej. Kto podpowie,
który sezon pozwoli na niższe ceny, a kiedy warto przyjeżdżać na lokalne smakołyki.

Poznajmy się i bądźmy ze sobą w kontakcie. Promujmy razem turystykę krajową!

Wydawca
Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych
Organizacji Turystycznych OPLOT
www.opolot.org.pl
biuro@oplot.org.pl

