
 
Lp. 

 

 
Rekomendowane obiekty z produktami lokalnymi (oznaczone 

czerwonym kółkiem): 

 
Propozycje/atrakcje dla 

rowerzystów: 
 

1. 
 

 
Kawiarnia – Restauracja „Bajgiel”, ul. Lubelska 4a, Kazimierz Dolny, 
tel. 601 979 570. www.bajgiel-kazimierz.pl  
 

 
Tutaj dowiecie się wszystkiego o 
kazimierskich bajglach i dostaniecie w 
prezencie 30% rabat na bajgla np. z 
łososiem, mięsem lub konfiturą (po 
okazaniu naszej mapy). 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 
 

 

 
 

 
2. 
 

 
Fundacja „Warsztat” – Warsztaty Wikliniarskie, Strzelce 92, 24-150 
Nałęczów (gmina Nałęczów), tel. 502 095 847; e-mail: 
kontakt@fundacjawarsztat.pl www.fundacjawarsztat.pl   
 
Fundacja specjalizuje się w warsztatach wikliniarskich. Siedziba 
znajduje się w miejscowości Strzelce pod Nałęczowem. Jadąc od 
strony Nałęczowa do Czesławic (niebieski szlak rowerowy) ok. 1 km 
za Nałęczowem po lewej stronie drogi znajdziecie tablicę z napisem 
Fundacja Warsztat, tzn. jesteście na miejscu. 
 
 

 
Macie zapewniony nieodpłatny wstęp 
na teren obiektu oraz tylko dla Was 
bezpłatne warsztaty wikliniarskie (np. 
wyplatanie małych rowerów z wikliny 
niekorowanej) w godz. 10-17 
(05.06.2015 r.) oraz w godz. 10-15 
(06.06.2015 r.). Dostaniecie także 
pamiątkowe dyplomy a także kawę, 
herbatę, ciastka, wodę a nawet 
skorzystacie z leżaków dla relaksu. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 10.00 do 
17.00 oraz 6 czerwca br. od 10.00 do 
15.00. 
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3. 
 

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

 
Nieodpłatna degustacja chłodnika 
kazimierskiego i lemoniady. 
Możecie sobie kupić: ekologiczne 
przetwory owocowe, miody, 
rękodzieło artystyczne tworzone 
przez Klub Twórców Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 
 

 
 

 
4. 
 

 
„Siedlisko Małgorzaty” (Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”), 
Cholewianka 7a (gmina Kazimierz Dolny), 510157111, 

 
Nieodpłatny poczęstunek: chleb ze 
smalcem i ogórkiem. 

mailto:willaima@interia.pl
http://www.willaima.infoturystyka.pl/


urbanmalgorzata@o2.pl www.siedliskomalgorzaty.pl  
 
Jadąc Bursztynowym Szlakiem Greenways od strony Zajazdu 
Piastowskiego w Kazimierzu Dolnym (ul. Słoneczna) w kierunku 
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. 
 

 
Sprzedaż produktów lokalnych: 
bukietów i kwiatów z suszonych ziół, 
tradycyjnych chodników (pasiaki) i 
rękodzieła Klubu Twórców Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym. 
 
Możliwość skorzystania z grilla. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 
 

 
 

 
5. 
 

 
„OWADOLANDIA” – park edukacyjno-rekreacyjny – znajduje się 
kilkaset metrów od niebieskiego i czerwonego szlaku rowerowego w 
Wojciechowie. Tel. 697 198 281; e-mail: 
owadolandia@owadolandia.pl www.owadolandia.pl  
 

 
Dla rowerzystów – uczestników rajdu 
wstęp wolny. 
 
Nieodpłatna degustacja placków 
kapuścianych w dniu 5 czerwca 2015 
r. od godz. 11.00 do 15.00. 
 
Sprzedaż produktów lokalnych: 
pierogów, ucierańca z owocami i 
chleba ze smalcem (w dniu 5 czerwca 
2015 r. od godz. 11.00 do 15.00). 
 
Promocja oferty turystycznej 
Wojciechowa, w tym quest: 
„Wojciechów na 2 kółkach”  (w dniu 5 
czerwca 2015 r. od godz. 11.00 do 
15.00). 
 
Produkty lokalne zapewniają 
członkinie Stowarzyszenia 
„Wojciechowskie Arianki”. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00 oraz 6 czerwca br. od 9.00 do 
16.00. Ale degustacja produktów 
lokalnych tylko 5 czerwca od 11.00 
do 15.00. 
 

mailto:urbanmalgorzata@o2.pl
http://www.siedliskomalgorzaty.pl/
mailto:owadolandia@owadolandia.pl
http://www.owadolandia.pl/


 
 

 
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 z 
własnych ekologicznych nasion: 
lniany (szafir), lniany złocisty (oliwin), 
rzepakowy, rydzowy, z ostropestu, 
czarnuszki, wiesiołka oraz 
słonecznikowy i konopny; 
- odtłuszczone siemię lniane, panierka 
lniana i lniano-słonecznikowa, 
ostropest, czarnuszka, lędźwian, 
mąka żytnia i gryczana z pełnego 
przemiału na żarnach kamiennych. 
 
Prezentacje na temat poszczególnych 
roślin uprawianych we własnym 
gospodarstwie ekologicznym, w tym: 
roślin oleistych i starych odmian zbóż 
w tym samopszy i płaskurki, ich 
zastosowania i roli w odżywianiu i 
dietetyce. Przetwórstwo roślin 
oleistych, zbożowych i strączkowych 
dawniej i współcześnie. Rośliny 
oleiste w przysłowiach i legendach. 
 
Warsztaty edukacyjne dla grupy min. 
10 osób po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym z 
właścicielem obiektu: „Od nasionka 
do kropli oleju”, „Len, który żywi, 
leczy i ubiera” 
 
Możliwość odpoczynku w miejscu 
przyjaznym rowerzystom i altanie z 
rustykalnym widokiem. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od 9.00 do 16.00. 

mailto:kontakt@skarbynatury.eu
http://www.skarbynatury.eu/


 
 

 
7. 
 

 
Izba Produktów Lokalnych „Ziemianka”, Kolonia Drzewce 121 A 
(gmina Nałęczów), tel. 795 700 659, 781 942 775 basiakrzys@op.pl 
położona jest kilkaset metrów od czarnego szlaku rowerowego 
biegnącego w kierunku Nałęczowa 
 

 
Nieodpłatna degustacja: kawa, 
herbata i ciastka lokalne „Czesławki” 
lub „Info-ciacha podróżnika”. 
 
Pokazy różnych technik 
rękodzielniczych: haft richelieu, haft 
płaski, haft krzyżykowy, koronki 
szydełkowe, tkactwo (w osobnych 
namiotach) związanych z tradycją 
Szkoły Ziemianek z Nałęczowa, 
przygotowane przez członków Klubu 
Rękodzieła „Ziemianka”. 
 
Specjalnie dla rowerzystów z okazji 
rajdu Retro-atelier prowadzone przez 
Sabinę Seroczyńską-Kozubę, która 
wcieli się w rolę nałęczowskiej 
fotografki z przełomu wieków W. 
Sierocińskiej. Dekoracje w atelier 
zostały przygotowane przez uczniów 
Liceum Plastycznego w Nałęczowie. 
Możliwość przebrania się w 
przygotowane kostiumy z przełomu 
XIX/XX w. 
 
Sprzedaż: małych chodników 
wykonanych na tradycyjnym 
warsztacie tkackim, haftowanych 
obrazów, serwet, serwetek, 
bieżników z motywami ze „Szkoły 
Ziemianek” z Nałęczowa, serwetek 
koronkowych i kart z haftowanymi 
wizerunkami zabytków Nałęczowa, 
przetwory owocowe. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00 oraz 6 czerwca br. od 9.00 do 
16.00. 

mailto:basiakrzys@op.pl


 
 

 
8.  
 

 
Restauracja – Pensjonat „Rozanna”, ul. 3-go Maja 1, Wąwolnica, 
www.rozanna.pl email: info@rozanna.pl , tel. 504 088 868 znajduje 
się w Wąwolnicy przy rowerowym czerwonym szlaku, przy 
miejscowym targu. 
 

 
Nieodpłatna degustacja produktów 
lokalnych: barszczu z wiśni, pierogów 
z bobem i pierogów z karpiem. 
 
Sprzedaż produktów lokalnych: 
pierogów z karpia, pierogów z bobu. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od 9.00 do 16.00. 
 

 
 

9. „W Dolinie Szkła” - Stacja Badawcza Ekologii, Klimatu i Dziedzictwa 
Kulturowego Subregionu w Kęble – Kębło 26 (gmina Wąwolnica), tel. 
506140076, e-mail: lukasfalba@o2.pl 
www.facebook.com/pages/Stacja-Badawcza-Ekologii-w-DOLINIE-
SZKŁA/392285174252101 , znajduje się przy czerwonym szlaku 
rowerowym. 
 
Stacja powstała na bazie certyfikowanego Gospodarstwa 

 
Bezpłatny wstęp. Możliwość 
skorzystania z wiaty wypoczynkowej i 
toalet. 
 
Zajęcia z bartnictwa (pszczelarstwo), 
zielarstwa, meteorologii, 
rozpoznawanie roślin i zwierząt na 

http://www.rozanna.pl/
mailto:info@rozanna.pl
http://www.facebook.com/pages/Stacja-Badawcza-Ekologii-w-DOLINIE-SZKŁA/392285174252101
http://www.facebook.com/pages/Stacja-Badawcza-Ekologii-w-DOLINIE-SZKŁA/392285174252101


Ekologicznego oraz naturalnego terenu leśnego z charakterystycznym 
zespołem Tilio-Carpinetu (las leszczynowo- grabowy) i roślinnością 
kserotermiczną-ciepłolubną. Od 2008 roku prowadzone są 
systematyczne badania naukowe z dziedziny bioróżnorodności. Nazwa 
DOLINA SZKŁA nawiązuje do tradycji historycznej, ponieważ tutaj były 
zlokalizowane piece hutnicze szkła. 

 
 

ścieżce leśnej, warsztaty z prac w 
gospodarstwie ekologicznym, 
możliwość zobaczenia makiety 
Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej 
(zajęcia nieodpłatne przy zakupie 
któregoś produktu z poniższej oferty). 
 
Sprzedaż produktów lokalnych w 
sklepie ziołowym – specjalność Stacji 
„W Dolinie Szkła”: 
zioła suszone, pierogi z jałowcem, 
lemoniada ziemiańska, bzowina (sok z 
pni brzozy), pierogi z bylicą, pamiątka 
– „Strach z Doliny Szkła”, kawa 
ziemiańska, miody z „Doliny Szkła”, 
nalewy ziołowe i owocowe, 
rękodzieło – torba bawełniana 
„Stracha na wróble”. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od 9.00 do 16.00. 
 

 

 
 
 
 

 
10. 

 

 
Skansen w Woli Osińskiej – Wola Osińska 42A (gmina Żyrzyn), tel. 
695 961 414, położony jest przy zielonym szlaku rowerowym w Woli 
Osińskiej. 
 

 
To prywatny miniskansen utworzony 
przez p. Marię Rodak z dawnej 
wiejskiej chałupy gdzie zgromadzone 
są rodzinne pamiątki i wiele sprzętu 
używanego dawniej na wsi. Klimat 
niepowtarzalny. 
 
Odpłatność za wstęp do obiektu, 
zwiedzanie i opowieści gospodyni – 3 
zł. 
 
Nieodpłatna degustacji ciasta z 
marchwi i lnu. 
 



Sprzedaż lokalnych produktów: 
kotlety z soczewicy, racuchy z 
warzyw. Ciasto z marchwi, kompot. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 

 
 

 
11. 

 
Izba Tradycji w Bałtowie (Bałtów 51, gmina Żyrzyn), tel. 81 881 44 31 
utworzona przez p. Janinę Mazurek we własnym gospodarstwie z 
bogatej kolekcji różnych przedmiotów i urządzeń, znajduje się przy 
niebieskim szlaku rowerowym w gminie Żyrzyn. 

 

 
To miejsce może Was zaskoczyć. P. 
Janina z wielką pasją zbierała różne 
dawniej używane przedmioty. Efekt 
musicie ocenić sami. Kolekcja 
zgromadzona jest w kilku 
pomieszczeniach. 
 
W ramach wizyty w Izbie macie 
zapewniony wstęp i degustację 
bezpłatnie. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 



 
 
 

 
12. 

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

 
Nieodpłatna degustacja konfitury i 
syropu z płatków i owoców róży oraz 
konfitury z pigwowca. 
 
Sprzedaż konfitury różanej, konfitury 
z pigwowca, syropu z płatków róży, 
syropu z owoców róży oraz mrożonej 
kawy z różami. 
 
Prezentacja edukacyjnej ścieżki 
multimedialnej „Od ziarenka do 
słoiczka”. Poznacie także różne 
odmiany i gatunki róż. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 

 
 

mailto:manufakturarozana@wp.pl
http://www.smakirozy.pl/


 
13. 

 

 
Izba Tradycji Tkackich w Borysowie (Ekomuzeum Lubelszczyzny 
„Żywa Tradycja”) www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl Borysów 50 
(gmina Żyrzyn) tel. 81 881 46 11, położona jest w centrum wsi, przy 
czarnym szlaku rowerowym, tuż obok okazałej kapliczki i remizy straży 
pożarnej. 
 

 
To miejsce, gdzie tradycje tkackie 
pielęgnowane są już od ponad 50 lat. 
Izbę prowadzi p. Krystyna 
Nakonieczna, która oprócz tkania na 
krosnach wyplata z rogożyny kosze i 
dzwonki, a także robi lokalne 
kompozycje z bibuły. Izba posiada 4 
warsztaty tkackie. 
 
Nieodpłatna prezentacja tkania przez 
p. Krystynę (mistrzynię tkania) oraz 
degustacja lokalnych przysmaków. 
 
Sprzedaż lokalnego rękodzieła. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00.   

 
 

 
14. 

 

 
Izba Produktów Lokalnych – Punkt Informacji Turystycznej, ul. 
Folwarki 2 w Gołębiu, tel. 81 881 32 22, e-mail: 
informacjaturystyczna@tlen.pl , kilkaset metrów od żółtego szlaku 
rowerowego. 
  

 
Nieodpłatny poczęstunek: racuchy, 
sałatka, owoce, ciasto. 
 
Sprzedaż rękodzieła z papieru i 
wikliny, rzeźby w kamieniu, 
metaloplastyki.  
 
Możliwość zwiedzenia zabytków 
sakralnych. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00. 
 

http://www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl/
mailto:informacjaturystyczna@tlen.pl


 
 

 
15. 

 

 
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. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 5 czerwca br. od godz. 9.00 do 
18.00 oraz 6 czerwca br. od 9.00 do 
15.30. 
 

 
 

Kośmin 

mailto:info@krainarowerowa.pl
http://www.krainarowerowa.pl/


 
16. 

 

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

 
Nieodpłatna degustacja miętusa 
gryczanego. 
 
Sprzedaż słonecznikowego sernika. 
 
Dla chętnych polecamy spacer po 
rustykalnym ogrodzie. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od godz. 9.00 do 
16.00. 
 

 
 

 
17. 

 

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

 
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. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od 9.00 do 16.00. 
 

mailto:aktywnawiesdrzewce@interia.pl
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18. 

 

 
Agroturystyka Pod Jabłonią, Celejów 35 (gmina Wąwolnica), tel. 605 
608 384, kilkaset metrów od Bursztynowego Szlaku Greenways, przy 
drodze wojewódzkiej nr 830. www.podjablonia.pl e-mail: 
siwkat@gmail.com  
 

 
Bezpłatna degustacja produktów 
lokalnych - specjałów gospodarzy: 
szarlotka celejówka, piwoszki 
jabłkowe, babeczki renetki i jakieś 
napoje chłodzące. 
 
Punkt dostępny podczas rajdu w 
dniu 6 czerwca br. od 9.00 do 16.00. 
A po 16.00 piknik w tym miejscu dla 
uczestników Rajdu i losowanie 
upominków. 
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Impreza „Rajd Rowerowy po Produkt Lokalny” jest współfinansowana ze środków pomocowych Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europa inwestująca w 

obszary wiejskie 
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