


Najchętniej odwiedzanym miejscem turystyki weekendowej  
w regionie lubelskim jest Kazimierz Dolny. Dawny wiślany port, 
ze średniowiecznym królewskim zamkiem i obronną basztą 
oraz renesansowymi kupieckimi kamienicami i spichlerzami 

doskonale wpisanymi w panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły, już od 
ponad wieku jest ulubionym miejscem plenerów malarzy, fotografików, 
filmowców, a w letnim sezonie najpopularniejszym letniskiem regionu. 

Artystów i turystów urzeka harmonia krajobrazu nadwiślańskiego 
miasteczka i rzecznej doliny. Ciekawych przeżyć dostarczają spacery 
licznymi zalesionymi wąwozami (jak Korzeniowy Dół, Plebanka czy Wąwóz 
Małachowskiego) i nadrzecznym bulwarem, sąsiadującym z portem 
żeglugi pasażerskiej i jachtową mariną. Niemniej emocjonujące są wejścia 
na punkty widokowe (Góra Trzech Krzyży, Wzgórze Zamkowe z Basztą, 
wzgórze Albrechtówka i Skarpa Dobrska), umożliwiające podziwianie 
szerokich panoram Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Goście cenią sobie w Kazimierzu także bogatą ofertę galerii sztuki, 
muzeów (w tym unikalnego muzeum złotnictwa), wyśmienite restauracje, 
kawiarnie, wysokiej klasy hotele i pensjonaty. Dużym magnesem są też 
letnie wydarzenia kulturalne, jak Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, czy Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. 

www.kokpit.com.pl 

Na drugim brzegu Wisły czeka na odkrycie Janowiec  
z potężnym zamczyskiem Firlejów i Lubomirskich. Oba letniska 
łączą przeprawy promowe, a w sezonie także rejsy statkami 

białej floty. Zamek, zachowany w trwałej ruinie, zachęca do spacerów  
i podziwiania widoków wiślanej doliny. Muzeum zamkowe zaprasza też 
do skansenu z okazałym ziemiańskim dworem i budynkami folwarcznymi  
z lubelskiego Powiśla. Ciekawostką jest odtwarzana historyczna winnica, 
a zamek jest wiosną gospodarzem Święta Wina organizowanego przez 
Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. 

www.mnkd.pl

Kazimierz Dolny, fot. archiwum UMWL

Zamek w Janowcu, fot. archiwum UMWL

Panorama Janowca od strony Wisły, fot.  Joanna Opiela - Basińska
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Ciekawą propozycją weekendowej wycieczki w obszarze tzw. 
trójkąta turystycznego na lubelskim Powiślu są Puławy, znane  
z Osady Pałacowej Czartoryskich. Wspaniałe założenie pałacowo-

parkowe, o imponującej powierzchni ponad 30 ha, tworzą ogrodowe 
budowle w stylu antyku, orientu i neogotyku. W części pomieszczeń 
głównego pałacu działa Muzeum Czartoryskich z kolekcją militariów  
i historycznych pamiątek, które nawiązuje do pierwszego na polskich 
ziemiach muzeum założonego w Puławach przez księżnę Izabelę 
Czartoryską.

www.muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Nadwiślańskie miasto zaprasza żeglarzy do mariny z najlepszym w regionie 
campingiem, a wszystkich turystów do spacerów nadrzecznym bulwarem  
z wieżą widokową. 

www.camping.pulawy.pl

Dom Gotycki w Osadzie Pałacowej Czartoryskich w Puławach, fot. Stanisław Turski

Nad stawem w Parku Zdrojowym w Nałęczowie, fot. Piotr Maciuk

Symbolem weekendowego wypoczynku i relaksu w bliskim 
kontakcie z naturą jest Nałęczów (tworzący, wspólnie  
z Kazimierzem i Puławami lubelski „trójkąt turystyczny”).  
W mieście - ogrodzie, położonym wśród zielonych lessowych 

wąwozów, od blisko 200 lat działa uzdrowisko kardiologiczne, słynące 
z doskonałych wód mineralnych i nowoczesnych basenowych centrów 
rekreacji i hydroterapii. Najpopularniejszym miejscem spacerów jest Park 
Zdrojowy z Pałacem Małachowskich, Palmiarnią i Pijalnią Wód, Sanatorium 
Książę Józef, Starymi Łazienkami i innymi obiektami sanatoryjnymi. Turyści 
chętnie oglądają też w mieście dziesiątki zabytkowych willi w typie 
tatrzańskich i alpejskich domów zdrojowych, kryjących ślady pobytu wielu 
wybitnych kuracjuszy i gości, m.in. Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, 
którzy mają w Nałęczowie swoje muzea. 

www.kraina.org.pl 
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Największe miasto i ośrodek akademicki we wschodniej Polsce 
jest też bardzo popularnym celem turystycznych wycieczek. 
Wielkim magnesem są wspaniałe zabytki dawnego królewskiego 
miasta z ponad siedemsetletnią metryką. Wiele z cennych 

obiektów skupionych jest w staromiejskim zespole urbanistycznym, 
ukształtowanym w okresie od XIII do XVI wieku. Turyści zwiedzający 
lubelskie Stare Miasto przemierzają historyczny trakt królewski pomiędzy 
bramami - Krakowską i Grodzką, który łączy Krakowskie Przedmieście 
(dziś śródmiejski deptak z licznymi restauracjami i kawiarniami)  
z Rynkiem (i budynkiem starego ratusza, a od 1578 r. Trybunału Koronnego)  
i Wzgórzem Zamkowym (obecnie Muzeum Lubelskie z zachowanymi 
historycznymi obiektami dawnego zamku - średniowieczną kamienną 
wieżą oraz gotycko-renesansową kaplicą Trójcy Świętej, z wnętrzem  
w całości pokrytym bizantyńskimi freskami). 

Lublin, w którym przed 450 laty podpisano Unię Polsko-Litewską, urzeka 
wieloma śladami świetności z epoki jagiellońskiej. Najlepszym przykładem 
są kościoły i inne obiekty wybudowane w rodzimym stylu renesansu 
lubelskiego, łączącego wpływy włoskie i niderlandzkie. Równie ciekawe 
są miejsca świadczące o wielokulturowości miasta, zamieszkiwanego 
niegdyś przez społeczności: żydowską, prawosławną, greckokatolicką, 
ewangelicką. 

Świetną przeszłość miasta przywołują wielkie masowe wydarzenia, 
przyciągające tysiące turystów, w tym Jarmark Jagielloński, Carnaval Sztuk-
Mistrzów, Europejski Festiwal Smaku. 

Turyści ceniący sobie bliższy kontakt z naturą nie będą zawiedzeni, bo 
na obrzeżach miasta znajdą spacerowe i rekreacyjne tereny w Ogrodzie 
Botanicznym, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz nad Zalewem Zemborzyckim.

www.lublintravel.pl
Kaplica Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie, fot. Piotr  Maciuk

Panorama Starego Miasta w Lublinie, fot. Piotr Maciuk
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Renesansowe miasto – twierdza, zbudowane według idealnych 
koncepcji Odrodzenia przez włoskiego architekta Bernarda 
Morando dla wielkiego hetmana i kanclerza koronnego Jana 

Zamoyskiego, to dziś jedna z największych turystycznych atrakcji regionu. 
Staromiejski zespół w obrębie obronnych murów został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Centrum miasta stanowi 
Rynek Wielki otoczony zabytkowymi kamienicami, w tym najbogatszymi 
Kamienicami Ormiańskimi, zajmowanymi przez Muzeum Zamojskie, 
sąsiadującymi z renesansowym Ratuszem, będącym do dziś siedzibą władz 
miasta. W sąsiedztwie miejskiego centrum zachowane są dwa mniejsze 
rynki – Solny i Wodny oraz najważniejsze historyczne gmachy – dawna 
Akademia Zamojska, Pałac Kanclerski i Katedra z mauzoleum ordynatów 
zamojskich.

Dla turystów udostępniono znaczną część obiektów zamojskiej twierdzy,  
w tym Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” oraz trasę w Bastionie  
i Nadszańcu VII. Nowością jest trasa spacerowa wokół murów, wyposażona 
w platformy widokowe.

Zamość przyciąga turystów wieloma plenerowymi wydarzeniami - od 
koncertów i teatralnych spektakli po jarmarki i barwne historyczne 
widowiska osadzone w historii hetmańskiego miasta. 

www.zci.zamosc.pl

Wieś na skraju Lasów Kozłowieckich ze słynnym zespołem 
pałacowo-parkowym Zamoyskich, w którym od 75 lat 
funkcjonuje jedno z najpopularniejszych w kraju muzeów 

rezydencjonalnych. Pałacowe wnętrza z przełomu XIX i XX wieku 
zachwycają bogatym oryginalnym wystrojem w stylu II Cesarstwa 
(niektóre, jak pałacowa kaplica, są wprost wzorowane na podparyskim 
Wersalu).

W muzeum działa jedyna w kraju Galeria Sztuki Socrealizmu z kolekcją 
zaangażowanych ideologicznie dzieł z połowy XX w. Wspaniałym 
miejscem spacerów oraz fotograficznych plenerów jest reprezentacyjny 
ogród francuski i krajobrazowy park w stylu angielskim.

www.muzeumzamoyskich.pl

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, fot. archiwum UMWL

Rynek Wielki z Ratuszem w Zamościu, fot. Piotr Maciuk
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www.lubelskie.pl LubelskiePL

Wydawca:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 441 67 89; e-mail: promocja@lubelskie.pl 

ISBN   978-83-65695-25-3

Zróżnicowany krajobraz oraz przyrodnicze i kulturowe bogactwo 
Regionu Lubelskiego gwarantują turystom wypoczynek bez nudy. 

Szczególnie atrakcyjne, także poza wakacyjnym sezonem,  
są popularne miejscowości turystyki weekendowej, oferujące gościom 

ciekawe miejsca do zwiedzania i relaksu. Co ważne, turyści  
mogą tu znaleźć nie tylko wysokiej klasy zabytki, muzea, czy galerie,  

ale także wiele innych atrakcji.

www.promocja.lubelskie.pl
https://www.facebook.com/LubelskiePL/
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