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Rekomendowane obiekty z produktami lokalnymi 

(oznaczone czerwonym kółkiem): 

 
Propozycje/atrakcje dla 

rowerzystów: 
 

1. 
 

 
Kawiarnia – Restauracja „Bajgiel”, ul. Lubelska 4a, Kazimierz Dolny, 
tel. 535 344 995 
 

 
Tutaj dowiecie się wszystkiego o 
kazimierskich bajglach i dostaniecie w 
prezencie oczywiście bajgla (po 
okazaniu naszej mapy). 
 

 

 
 

 
2. 
 

 
„Wiatrakowo” – (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”), 
Cholewianka 60, gmina Kazimierz Dolny, tel. 606 667 186, 
kontakt@wiatrakowo.pl www.wiatrakowo.pl  
 

Aby dojechać do Wiatrakowa trzeba w Kazimierzu Dolnym na ul. Czerniawy 

zjechać z Bursztynowego Szlaku Greenways i kierować się w stronę Opola 

Lubelskiego (bezwzględnie należy obserwować drogowskazy). Tuż za 

Kazimierzem – po ujrzeniu drogowskazu z rozjazdem na Wilków i Opole 

Lubelskie wybieracie drogę na Opole Lubelskie i od tego miejsca 

przejedziecie jeszcze ok. 1 km, aż ujrzycie po lewej stronie drogi słup 

przystanku autobusowego, a następnie za chwilę – również po lewej stronie 

szosy – wysoki drewniany słup, na którym umieszczony jest niewielki 

drewniany wiatrak, a pod nim czerwona strzałka, wskazująca kierunek 

drogi dojazdowej do Wiatrakowa.  
 

 
Macie zapewniony nieodpłatny wstęp 
na teren obiektu, możliwość spaceru 
nad wąwozami, do dyspozycji 
pracownię sztuk wszelakich i wieżę 
widokową z kanapą do relaksu. A w 
ramach nieodpłatnej degustacji lokalne 
specjały kuchni: placuszki z miodem z 
mniszka z okolicznych łąk, razowiec ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym oraz 
syropy z kwiatów bzu i jaśminu. 
Możecie sobie kupić: konfitury, soki, 
przetwory, drobne wyroby ceramiczne 
oraz przepyszne przekąski i dania 
regionalne. 
 
8 i 9 sierpnia: spacer z gawędą ścieżką 
nad wąwozami (g. 12.00 i 15.00); 
degustacja miejscowych produktów (g. 
12.20 i 15.20); otwarta pracowania 
sztuk wszelakich (g. 10.00, 12.00, 13.00 
i 15.00). 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Rowerowego po Produkt Lokalny 
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3. 
 

 
Willa „IMA”, Izba Produktów Lokalnych, ul. Czerniawy 33 w 
Kazimierzu Dolnym, 798041365, willaima@interia.pl, znajduje się tuż 
przy Bursztynowym Szlaku Greenways 

 
Nieodpłatna degustacja sorbetu 
malinowego i chłodnika kazimierskiego. 
Możecie sobie kupić: ekologiczne 
przetwory owocowe, miody, rękodzieło 
artystyczne tworzone przez Klub 
Twórców Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. 
 
8 i 9 sierpnia od godz. 13.00 – 14.00 
prezentacja i warsztaty filcowania 
techniką na mokro. 
 

 
 

 
4. 
 

 
„Siedlisko Małgorzaty” (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa 
Tradycja”), Cholewianka 7a (gmina Kazimierz Dolny), 510157111, 
urbanmalgorzata@o2.pl  
 
Jadąc Bursztynowym Szlakiem Greenways od strony Zajazdu 
Piastowskiego w Kazimierzu Dolnym (ul. Słoneczna) w kierunku 

 
Nieodpłatny poczęstunek: kawa, 
herbata, chleb ze smalcem i ogórkiem. 
 
Sprzedaż: bukietów ze zbóż, ziół i 
kwiatów; tradycyjnych chodników 
(pasiaki i kilimy) i rękodzieła Klubu 

mailto:willaima@interia.pl
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przeprawy promowej na Wiśle na skrzyżowaniu z czerwonym 
szlakiem skręćcie w lewo tak jak pokazuje drogowskaz 
„Cholewianka”, po kilkuset metrach skręćcie w lewo w drogę polną, 
za tablicą z mapą Ekomuzeum Lubelszczyzny. 
 

Twórców Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. 
 
Warsztaty tkackie lub tworzenie 
kompozycji kwiatowych 8 sierpnia 
(godz.: 10.00 – 10.30 i 14.00 – 15.00) i 9 
sierpnia (godz.: 11.00-12.00 i 13.30-
14.00) 
 

 
 

 
5. 
 

 
Restauracja, pensjonat „Serokomla” – ul. Rynek 12 w Janowcu, przy 
Bursztynowym Szlaku Greenways 
 

 
Sprzedaż zamków z ciasta. 

 
 

 
6. 
 

 
Olejarnia „Skarby Natury” (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa 
Tradycja”), Zabłocie 3 (gmina Markuszów), tel. 694 209 112, 
kontakt@skarbynatury.eu www.skarbynatury.eu , znajduje się przy 
żółtym szlaku rowerowym. 
   

 
Nieodpłatna degustacja: oleju 
tłoczonego na zimno i pasztetu z 
lędźwianu. 
 
Sprzedaż: olejów tłoczonych na zimno 
(4 rodzaje w różnych pojemnościach) 
oraz ziarna i nasiona: lnu i lędźwianu. 
 
Prezentacje edukacyjne: „Od nasionka 
do kropli oleju”, „Co to za roślina? – 

mailto:kontakt@skarbynatury.eu
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rośliny uprawne i chwasty naszych pól” 
(8 i 9 sierpnia w godz.: 9.00, 12.00 i 
15.00) 
 
Prezentacja starych maszyn i urządzeń 
służących do obróbki roślin oleistych i 
zbożowych (stępa, żarna, kaszarnia 
itp.). 
 
8 i 9 sierpnia o godz. 10.00 warsztaty 
tłoczenia oleju w przypadku grupy co 
najmniej 10 osób. 
 

 
 

 
7. 
 

 
Izba Produktów Lokalnych „Ziemianka”, Kolonia Drzewce 121 A 
(gmina Nałęczów), tel. 795 700 659, basiakrzys@op.pl położona jest 
kilkaset metrów od czarnego szlaku rowerowego biegnącego w 
kierunku Nałęczowa 
 

 
Nieodpłatna degustacja malin odmiany: 
„Polka” i „Polana”. 
 
Dla chętnych indywidualne próby 
tkania na warsztacie tradycyjnym 
poziomym i przygotowania surowców 
do tkania. Oraz ćwiczenia na tzw. mini-
krośnie – możliwość wykonania np. etui 
na telefon komórkowy w godz. 10-12 i 
13-15  każdego dnia rajdu. 
 
Prezentacja Siedliska „U Krzysztofa”, w 
programie: zwiedzanie wystawy „W 
kręgu nałęczowskich Ziemianek”, 
błyskawiczny konkurs z drzewem 
genealogicznym rodu Łuszczyńskich, 
zwiedzanie Pracowni Regionalnej „W 
Stronę Ziemianek”. Tkactwo – 
Hafciarstwo-Questing, poznanie 
miejscowych wyrobów w Izbie 
Produktów Lokalnych, np. haftowane 
zabytki Nałęczowa. 
Pokaz haftowania makaty: Napoleon w 
bitwie pod Arcole. 
 
Sprzedaż: tradycyjnych chodników 
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tkanych na tradycyjnym ręcznym 
warsztacie; haftów – obrusy, bieżniki, 
serwety, serwetki, obrazy haftowane; 
wyrobów szydełkowych – rękawiczki, 
serwetki, serwety, parasolki; 
produktów spożywczych – miody, soki, 
ciastka wiejskie, oleje. 
 
Możliwość zorganizowania wyprawy 
odkrywców według questu „Tajemnice 
Siedliska nad Wąwozem malinowym” i 
spotkania „Lessowego Minotaura” oraz 
ogniska (odpłatnie posiłek, np. 
kiełbaska). 
 

 
 

 
8.  
 

 
Restauracja – Pensjonat „Rozanna”, ul. 3-go Maja 2, Wąwolnica, 
www.rozanna.pl email: info@rozanna.pl , znajduje się przy 
rowerowym czerwonym szlaku, przy miejscowym targu. 
 

 
Nieodpłatna degustacja produktów 
lokalnych: barszczu z wiśni i pierogów z 
bobem. 
 
Sprzedaż produktów lokalnych: 
pierogów z karpia, cebularzy, pierogów 
z bobu i pstrąga wędzonego. 
 

http://www.rozanna.pl/
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9. 
 

 
Owocowy przystanek (Moje Owoce) – Klementowice 346 (gmina 
Kurów), tel. 600894884, biuro@mojeowoce.pl przy czarnym szlaku 
rowerowym w Drzewcach przy cmentarzu wojennym (przy tzw. 
grubej lipie) należy zjechać ze szlaku i jechać ok. 2 km w kierunku 
Łopatek, następnie skręcić w prawo do przejazdu kolejowego, a za 
nim ok. 450 metrów znajduje się „Owocowy przystanek”. 
 

 
Nieodpłatna degustacja: soku i musu 
malinowego, soku truskawkowego, 
powideł truskawkowych, galaretki i 
soku z czarnej porzeczki. 
 
Zwiedzanie plantacji malin. Każdy 
uczestnik będzie mógł napić się soku z 
własnoręcznie zebranych owoców. 
 
Sprzedaż: soku i musu malinowego, 
soku truskawkowego, powideł 
truskawkowych, galaretki i soku z 
czarnej porzeczki. 
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10. Izba Produktów Lokalnych (przy świetlicy wiejskiej) w 
Klementowicach (gmina Kurów), 660559777, e-mail: 
kobietyrazem@wp.pl położona kilkaset metrów od zielonego szlaku 
rowerowego. 

 

Nieodpłatny poczęstunek: kawa, 
herbata, świeże owoce, woda 
mineralna. 
 
Sprzedaż serwetek, wikliny, 
haftowanych kartek świątecznych, 
biżuterii, wyrobów z papieru, konfitur, 
soków, dżemów. 
 
Pokaz wyrobu kwiatów z papieru – 
bibuły w dniu 09.08.2014 r. w godz. 
12.00 – 15.00. 
 
Wystawa zdjęć prezentujących historię 
Klementowic.  
 

 
 
 

 
11. 

 
Manufaktura Różana – Stara Wieś 163 (gmina Końskowola), 
609481420, manufakturarozana@wp.pl , położona kilkaset metrów 
od czerwonego i czarnego szlaku rowerowego biegnącego przez 
Końskowolę. 
 

 
Nieodpłatna degustacja przetworów z 
płatków i owoców róży. 
 
Sprzedaż przetworów z płatków i 
owoców róży. 
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12. 

 

 
Siedlisko „Pod Lipami” (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”) 
– Palikije Drugie 100 (gmina Wojciechów), tel. 603996700, e-mail: 
podlipami100@wp.pl , położone kilkaset metrów od czerwonego 
szlaku rowerowego. 
 

 
Nieodpłatna degustacja herbatki 
lipowej, powideł śliwkowych, konfitur z 
czarnej i czerwonej porzeczki. 
 
Sprzedaż pamiątek turystycznych w 
postaci miniatury akwarelowej 
przedstawiających znane turystycznie 
miejsca i obiekty. 
 
Prezentacje i warsztaty malarskie.  W 
obiekcie poza galerią miniatur 
akwarelowych, pastelami i pracami 
olejnymi można zobaczyć eksponaty 
(liczące sobie od 50 do 100 lat) 
sprzętów gospodarskich, kowalskich, 
porcelany, starych czasopism, płyt 
gramofonowych. 
 

 
 

mailto:podlipami100@wp.pl


 
13. 

 

 
Izba Produktów Lokalnych – Punkt Informacji Turystycznej, ul. 
Folwarki 2 w Gołębiu, tel. 790231027, e-mail: 
informacjaturystyczna@tlen.pl , kilkaset metrów od żółtego szlaku 
rowerowego. 
  

 
Nieodpłatny poczęstunek: racuchy, 
herbata i kawa. 
 
Sprzedaż rękodzieła z papieru i wikliny.  
 
Wystawa starych fotografii ślubnych, 
plecionkarstwa, rzeźby w kamieniu i 
hafciarstwa. 
 

 
 

 
14. 

 

 
Izba Produktów Lokalnych, Punkt Informacji Turystycznej (dworek 
Kossaków) i Przystań Kajakowa w Kośminie 7 nad Wieprzem (gmina 
Żyrzyn), 81 50 16 140, info@krainarowerowa.pl 
www.krainarowerowa.pl , przy czarnym szlaku rowerowym. 
  

 
Nieodpłatny poczęstunek: herbata, 
kawa i jakaś słodka niespodzianka do 
tego. 
 
Możliwość zwiedzenia dworku, w 
którym urodziła się Zofia Kossak oraz 
zobaczenia odnawianej polichromii 
Wojciecha Kossaka. 
 
Sprzedaż produktów lokalnych: 
spożywczych i rękodzieła. 
 
Do dyspozycji rowerzystów materiały 
promocyjne. 
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15. 

 

 
Izba Produktów Lokalnych (przy budynku OSP) w Drzewcach 66 
(gmina Nałęczów), tel. 691185810, aktywnawiesdrzewce@interia.pl 
kilkaset metrów od czarnego szlaku rowerowego w Drzewcach. 

 
Nieodpłatna degustacja miętusa 
gryczanego. 
 
Sprzedaż słonecznikowego sernika. 
 
Dla chętnych polecamy spacer po 
rustykalnym ogrodzie. 
 

 
 

 
16. 

 

 
Izba Produktów Lokalnych, Mała Papiernia  (Ekomuzeum 
Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”) – w Celejowie 72A (gmina 
Wąwolnica), tel. 81 7234124, wokolbystrej@o2.pl przy 
Bursztynowym Szlaku Greenways. 
 

 
Sprzedaż: rękodzieła, spożywczych 
produktów lokalnych oraz kawy i 
herbaty. 
 
Pokaz wyrobu papieru czerpanego. 
Można wziąć udział w warsztatach 
czerpania papieru po wcześniejszym 
zadeklarowaniu w formularzu 
zgłoszeniowym. 
 

Kośmin 
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17. 

 

 
Młyn w Dolinie Bystrej (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa 
Tradycja”), Celejów 88 (gmina Wąwolnica), tel. 607926304, około 
100 m od niebieskiego i czerwonego szlaku rowerowego. 
 

 
Zwiedzania młyna (wstęp 5 zł od 
osoby).  
 
Sprzedaż: mąki, jajek, mleka. 
 

 
 

 


