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to jedno z najciekawszych i najważniejszych miast Lubelszczyzny. 

Dziś liczy prawie 50 tysięcy mieszkańców, a o jego wyjątkowej 

pozycji decydują zarówno bogata historia związana z czasami, 

gdy były siedzibą książęcej rodziny Czartoryskich, naukowe 

tradycje sięgające XIX wieku, jak i obecna międzynarodowa 

pozycja chemicznego potentata, jakim jest Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. Ze względu na atrakcyjne położenie 

geograficzne, w trójkącie turystycznym z Nałęczowem 

i Kazimierzem Dolnym, miasto odznacza się dużym potencjałem 

rozwojowym. To także ważny węzeł komunikacyjny regionu, 

łączący Lubelszczyznę z zachodnią Polską. Dzięki budowie 

drugiego mostu na Wiśle, oddanego w 2007 roku, Puławy 

zyskały obwodnicę miasta, a nowy most jest największą tego typu 

konstrukcją w Europie. 

Malownicze położenie na terenie Małopolskiego Przełomu 

Wisły umożliwia mieszkańcom i turystom aktywną rekreację, 

podglądanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy 

i zadrzewienia stanowią aż 36% powierzchni Puław, które są  

jednym z najbardziej zielonych miast Lubelszczyzny. Intensywna 

rewitalizacja nabrzeża rzeki pozwoliła na rozwój turystyki wodnej. 

Uroki Wisły można podziwiać, spacerując bulwarem łączącym 

dwie przeprawy mostowe. Rowerowe eskapady oznakowanymi 

szlakami, niezapomniane spływy kajakowe Wisłą, Wieprzem, 

Kurówką i Chodelką, rejsy łodziami, przejażdżki motorówkami 

w Marinie Puławy, to tylko niektóre z pomysłów na aktywne 

spędzenie wolnego czasu. 

Okolice Puław to jeden z najciekawszych geologicznie obszarów 

w Europie. Woda wyrzeźbiła w miękkim lessie największą na 

kontynencie sieć wąwozów, głębokich nawet na 10 m. Tereny te 

są idealne do spacerów, jazdy na rowerze, wędrówek na nartach 

biegowych i z kijkami nordic walking. Warto wybrać się rodzinnie 

do Wojciechowa, gdzie krzewi się tradycje kowalstwa, w okolice 

Karczmisk, gdzie przejażdżka Nadwiślańską Koleją Wąskotorową 

może okazać się niezapomnianym przeżyciem lub do Muzeum 

Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym, by podglądać życie 

pszczół. Zimą amatorów sportów w każdym wieku zapraszają 

okoliczne stoki narciarskie. 

Puławy
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KAZIMIERSKI 

PARK KRAJOBRAZOWY 

Obejmuje fragment 

Płaskowyżu Nałęczowskiego 

i Równiny Bełżyckiej 

oraz Małopolski Przełom 

Wisły i wschodni skraj 

Równiny Radomskiej. Jedną 

z najważniejszych atrakcji 

Parku jest sieć wąwozów 

lessowych. Dzięki ogromnej 

podatności lessów na erozję, 

teren Parku ulega ciągłym 

przemianom. W granicach 

Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego leży kilka 

rezerwatów.

Rezerwat Krowia Wyspa, 

chroni stanowiska lęgowe, 

głównie ptactwa wodnego. 

Dzięki temu, że wyspa 

przez lata była użytkowana 

jako pastwisko, nie rozrosła 

się tam wiklina i istnieją 

na niej dogodne warunki 

do gniazdowania takich 

gatunków ptaków jak: mewy, 

rybitwy, cyranki, czajki, 

brzegówki, krzyżówki itp. 

Rezerwat jest też ważnym 

miejscem odpoczynku na 

szlaku wędrówek ptaków 

przelotnych, np. świstuna 

i rożeńca. Wyspa znajduje 

się na terenie gmin Wilków 

i Kazimierz Dolny. Można 

ją zobaczyć na szlaku 

rowerowym z Kazimierza 

Dolnego do Kraśnika lub ze 

skarpy w Mięćmierzu. Aby 

się na nią dostać, należy 

przepłynąć rzekę. Obszar 

rezerwatu poza wyspą, której 

powierzchnia wynosi 29,96 

ha, obejmują piaszczyste 

ławice i pas nurtu rzeki, 

przylegający ze wszystkich 

stron do wyspy. Całkowita 

powierzchnia rezerwatu 

wynosi 62,3 ha.

Rezerwat Skarpa Dobrska, 

utworzony w celu ochrony 

stanowisk niezwykle rzadkich 

roślin kserotermicznych 

(takich, które potrzebują 

silnego nasłonecznienia 

i niewielkiej ilości wody) 

oraz rzadkich okazów 

fauny, jak np. wpisanego 

na Czerwoną listę zwierząt 

ginących i zagrożonych 

w Polsce barwnego motyla 

o nazwie modraszek Orion. 

Wartości przyrodnicze łączą 

się tu z krajobrazowymi. Ze 

skarpy roztacza się widok 

na Małopolski Przełom 

Wisły i Kotlinę Chodelską. 

„Skarpa Dobrska” słynie 

z wąwozów, które są jednymi 

z najgłębszych tego typu 

form w Polsce. Ich głębokość 

PRZYRODNICZE 
PEREŁKI

REGIONU
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dochodzi do 40 metrów. Do 

rezerwatu można dotrzeć ze 

wsi Dobre. Tuż przy szkole 

w tej wsi umieszczono tablicę 

informacyjną dotyczącą 

rezerwatu. Kierując się 

na północ Dobrego, 

bezpośrednio przy krzyżu 

trzeba skręcić w prawo  

(tu można zostawić 

samochód), a po ok. 200 

metrach w lewo i rozpocząć 

wspinaczkę na skarpę. 

Powierzchnia rezerwatu to 

39,7 ha. 

Rezerwat Łęg na Kępie, 

znajdujący się w samych 

Puławach. Stworzono 

go, by chronić naturalny 

nadwiślański las łęgowy (las 

występujący nad rzekami 

i potokami). Występują 

tam liczne gatunki drzew: 

dąb błotny, topole włoska 

i kanadyjska, sosna 

wejmutka. Rezerwat zajmuje 

powierzchnię 4,71 ha 

i znajduje się w okolicy parku 

Czartoryskich wśród pól 

uprawnych.

Rezerwat Jezioro Piskory, 

położony w leśnictwie 

Zagórki, o łącznej powierzchni 

203,05 ha. Powstał w wyniku 

spiętrzenia wody na cieku 

Duży Pioter. Rezerwat Jezioro 

Piskory to najcenniejsza 

ostoja wodno-błotnego 

ptactwa na ziemi lubelskiej. 

Żyje tu ok. 120 gatunków 

ptaków, m.in. czaple, żurawie, 

perkozy, rybitwy. Na terenie 

rezerwatu można też spotkać 

rzadkie ptaki drapieżne oraz 

jelenie, łosie, sarny, dziki 

i wiele innych zwierząt. Lęgi 

odbywają tu żurawie i gęsi 

gęgawe, a w pobliskich 

olsach – puchacz. Rezerwat 

słynie także z bogatej 

roślinności. Rosną tu między 

innymi jaskier wielki, 

bagno zwyczajne, pływacz 

zwyczajny, konwalia majowa, 

pajęcznica gałęzista. Choć 

Piskory powstały na bazie 

sztucznego jeziora, miejsce 

jest dzikie, a zarazem 

doskonale przystosowane do 

potrzeb ruchu turystycznego. 

Wzdłuż 45 km ścieżek 

dydaktycznych znajdują się 
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stanowiska do obserwacji 

przyrody, zaopatrzone 

w tablice informacyjne. 

Do rezerwatu dotrzemy 

z Puław rowerem (niebieskim 

szlakiem) lub samochodem 

(z drogi Gołąb – Niebrzegów 

należy odbić niedaleko za 

przejazdem kolejowym; 

z łatwością odnajdziemy zjazd 

na łąkę, tablicę informacyjną 

i oznaczenia niebieskiego 

szlaku; tam też należy 

zostawić auto).

Będąc w Piskorach warto 

zwrócić uwagę na znajdujące 

się nieopodal trzy jeziora: 

Borowiec, Nury i Matygi. 

To pozostałości po dawnym 

korycie Wisły. Ciekawostką 

jest, że w zbiornikach tych 

żyją żółwie błotne. Do 

jezior dotrzemy odbijając 

z szosy Puławy – Dęblin 

w miejscowości Gołąb, 

Borowina lub Matygi.

Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Pradolina 

Wieprza”, malownicza 

dolina, gdzie rzeka leniwie 

meandruje i dzieli się na 

liczne odgałęzienia, tworząc 

zamieszkałe przez ptactwo 

wysepki i łachy. Zatrzymują 

się na nich również 

ptaki wędrowne. Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

jest dogodnym miejscem dla 

rozwoju fauny - szczególnie 

bezkręgowców i płazów 

ogoniastych. Koryto rzeki 

otaczają łąki i pastwiska, na 

których zachowano tradycyjne 

formy gospodarowania, 

urozmaicone licznymi 

bagnami i stawami. W pobliżu 

koryta, na wilgotnych łąkach, 

obserwujemy błękitne 

skupiska niezapominajki, 

różowej wiązówki błotnej 

i krwawnicy lekarskiej. 

W skład obszaru chronionego 

wchodzą też okoliczne 

lasy. Pradolina Wieprza 

rozpościera się na terenie 

gmin Żyrzyn i Baranów. 

7



9

Dotrzeć do niej można 

z jednej z nadrzecznych wsi, 

np. Niebrzegowa.

Pustynia Kaltenbacha - Grupa 

Azoty Zakłady Azotowe 

„Puławy” to firma, która 

w konsekwentny sposób 

przyczynia się do odnowy 

i wzbogacania stanu 

środowiska naturalnego 

w okolicach miasta. 

Przedsiębiorstwo realizuje 

długofalowe projekty 

rekultywacji i ochrony 

środowiska. W samym 

zakładzie zamontowano 

systemy filtrów, 

unowocześniając przy tym 

procesy produkcyjne. Między 

innymi dzięki temu Puławy 

jako swój atut wymieniają 

czyste powietrze w mieście 

i wspaniałą przyrodę 

w jego okolicy. Najlepszym 

przykładem efektów tego 

typu działań jest tzw. Pustynia 

Kaltenbacha, sąsiadująca 

z Zakładami od wschodu. 

Księżycowy krajobraz 

z tych terenów z lat 70. 

zaczął przeobrażać się już 

w latach 80., kiedy podjęto 

pierwsze, jak na tamte czasy 

pionierskie, próby rewitalizacji 

zdewastowanych przez 

działalność fabryki obszarów 

leśnych. Od początku XXI 

wieku, gdy powietrze wokół 

zakładu stało się czyste, 

zalesianie pustyni przynosi 

imponujące efekty. Dziś 

młodniki stanowią ostoję 

dzikiej zwierzyny. Można tu 

spotkać sarny, dziki, zające 

i kuropatwy. Coraz częściej 

zapuszczają się tu z sąsiednich 

lasów także jelenie i łosie.

Z miasta do Pustyni 

Kaltenbacha dotrzemy ścieżką 

rowerową i niebieskim 

szlakiem rowerowym 

rozpoczynającym się pod 

puławskim MOSiR-em.

8



9

ATRAKCJE 
TURYSTYCZNE

MIASTANiewątpliwą wizytówką 

regionu i atrakcją miasta 

jest zabytkowy zespół 

pałacowo-parkowy książąt 

Czartoryskich, który został 

ukształtowany w stylu 

krajobrazowym na przełomie 

XVIII i XIX w. wg koncepcji 

Izabeli Czartoryskiej. Jest 

to usytuowany na wiślanej 

skarpie rozległy kompleks, 

w którym mieściło się 

pierwsze w Polsce muzeum. 

Tu zapadały kluczowe 

decyzje dotyczące historii 

Polski i Europy, to miejsce 

rozbrzmiewało muzyką 

i patriotyczną poezją. 

Historię rodu Czartoryskich, 

dzięki któremu Puławy były 

nazywane Atenami Północy, 

prezentuje 

Muzeum Czartoryskich

ul. Czartoryskich 8, 

tel. 81 475 45 00

godz. otwarcia: 

codziennie od 900 do 1700

Zespół pałacowy to rozległy 

ogród krajobrazowy 

o powierzchni 30 ha. 

Pierwotnie został założony 

przez Lubomirskich, jako 

park regularny, a w latach 

1731-1736 przybrał styl 

francuski. Pod koniec XVIII w. 

księżna Izabela zmieniła go 

w ogród romantyczny w stylu 

angielskim, umieszczając 

w nim szereg budowli 

ogrodowych i rzeźb. Dzisiaj 

w parku można zobaczyć 

odrestaurowane obiekty: 

pałac, Świątynia Sybilli, Dom 

Gotycki, Altana Chińska oraz 

znakomite okazy przyrodnicze 

sprowadzone do Puław za 

czasów Czartoryskich.
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PUŁAWY 
SPACEREM

Szlakiem zabytków

Na teren rezydencji 

Czartoryskich wchodzimy 

od Alei Królewskiej i Skweru 

Niepodległości. Zwiedzanie 

warto zacząć od pałacu, 

a spacerując alejkami 

parku należy pamiętać, że 

powstał on jako założenie 

romantyczne pełne dzikiej 

przyrody. Można w nim 

zabłądzić pośród roślinności 

i delektować się ciszą 

i spokojem.

Pałac Czartoryskich - 

dawna rezydencja książąt 

Czartoryskich z dobrze 

zachowanymi wnętrzami m. 

in. barokowa sień, a także sale: 

kamienna, gotycka, rycerska, 

kolumnowa i balowa. 

Pałac Czartoryskich jest 

siedzibą Instytutu Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa 

– Państwowego Instytutu 

Badawczego.

Dom Gotycki - wybudowany 

na fundamentach 

barokowego pawilonu 

ogrodowego jako miejsce 

przechowywania zbiorów 

narodowych i kolekcji sztuki 

europejskiej.

Świątynia Sybilli - 

najważniejszy dla Puław 

obiekt historyczny,  

wzniesiony w latach  

1798-1801 na wzór Świątyni 

Westy w Tivoli pod Rzymem, 

przeznaczony na muzeum 

pamiątek - pierwsze polskie 

muzeum narodowe. 
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Domek Grecki - 

dawna oranżeria pałacowa 

z monumentalnym 

czterokolumnowym doryckim 

portykiem, obecnie siedziba 

Biblioteki Miejskiej.

Pałac Marynki - 

klasycystyczna budowla 

wzniesiona przed 1794 

rokiem dla najstarszej 

z córek Czartoryskich - Marii 

Wirtemberskiej, siedziba 

Oddziału Pszczelnictwa 

Instytutu Ogrodnictwa.

Altana Chińska – 

niegdyś miejsce parzenia 

i picia herbaty, rzadki w Polsce 

przykład architektury 

ogrodowej wzorowanej na 

chińskiej pagodzie. 

Domek Żółty, zwany 

Aleksandryjskim - wzniesiony 

w stylu klasycystycznym 

przed 1829 rokiem 

jako rezydencja cara 

Aleksandra II na czas jego 

pobytów w Puławach.

Schody Angielskie - jeden 

z najstarszych elementów 

architektonicznych 

w puławskim parku,  

malownicze połączenie parku 

dolnego z górnym.

Brama Rzymska - wzniesiona  

na początku XIX w. na wzór 

Łuku Triumfalnego Tytusa 

w Rzymie jako romantyczna 

ruina - z zamierzonymi 

ubytkami muru.

Sarkofag - pomnik wykonany 

z marmuru karraryjskiego 

w Rzymie na wzór nagrobka 

Scypiona, poświęcony pamięci 

Augusta Czartoryskiego i Zofii 

z Sieniawskich Czartoryskiej.

Ciekawostka

Obok licznych zabytków, 

w parku Czartoryskich 

znajduje się ciąg wyrobisk 

podziemnych usytuowanych 

w skarpie wiślanej, pomiędzy 

pałacem a Świątynią Sybilli. 

Znajduje się tu grota parkowa, 

którą można zwiedzać 

z latarkami w sezonie letnim.
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Warte odwiedzenia obiekty 

sakralne:

Kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny - 

ufundowany w latach 

1801-1803 przez Adama 

Czartoryskiego wg projektu 

Christiana Piotra Aignera. 

Niegdyś kaplica pałacowa. 

Projekt architektoniczny 

kościoła wzorowany był na 

starożytnym Panteonie. 

Kościół pw. Świętego Józefa 

– wybudowany z polecenia 

Elżbiety Sieniawskiej 

z Lubomirskich w 1726 roku 

według projektu Franciszka 

Mayera, obrazy umieszczone 

w ołtarzu głównym i bocznych 

wykonane zostały przez 

Kazimierza Woźniakowskiego, 

ucznia Bacciarelliego.

Dawna cerkiew pw. Świętej 

Trójcy (obecnie kościół pw. 

Matki Bożej Różańcowej) 

została w latach 30. XX w. 

przekształcona na kościół 

garnizonowy 2. Pułku 

Saperów Kaniowskich.

Cmentarz włostowicki 

to jedna z najstarszych 

nekropolii rzymskokatolickich 

w Polsce, jego początki datuje 

się na 1801 r.

Spacery nad Wisłą

Usytuowanie nad Wisłą 

jeszcze bardziej podkreśla 

wypoczynkowy charakter 

miasta. Dawnej, gdy rzeka 

była ważnym szlakiem 

komunikacyjnym, położenie 

nad nią miało dodatkowo 

znaczenie gospodarcze. Dziś 

Wisła jest rekreacyjnym 

potencjałem dla rozwoju 

miasta i ekologicznym 

bogactwem.  
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Spotkanie z Wisłą w Puławach 

warto rozpocząć od mariny. 

Jest to nowoczesny 

kompleks turystyczny, 

chętnie odwiedzany przez 

miłośników sportów 

wodnych. Tuż przy nim 

znajduje się dwupoziomowy 

parking.  W marinie 

czeka na gości prawie 

50  stanowisk jachtowych 

oraz wypożyczalnia 

rowerów i kajaków. Tuż obok 

powstało pole kempingowe 

i kamperowe. Latem 

organizowane są tu spływy, 

a przez cały rok można 

korzystać z wytyczonych 

w pobliżu ścieżek 

spacerowych i rowerowych. 

Istnieje możliwość zimowania 

i slipowania łodzi. Przy 

marinie znajdziemy też plac 

zabaw dla dzieci, sliłownię 

na powietrzu, a także jedyny 

w okolicy most zwodzony. 

Tuż przy porcie można 

podziwiać wspaniały żelazny 

most im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego. Łączy on Puławy 

z Górą Puławską. Konstrukcja 

została oddana 

do użytku w 1934 r. 

Most im. I. Mościckiego 

ma 483 m długości. 

Ciekawostką jest fakt, że most 

ten wyznacza połowę długości 

Wisły. 

Na cyplu u wejścia do portu 

stoi siedmiometrowa wieża 

widokowa. Z jej szczytu 

roztacza się wspaniały widok 

na Wisłę.  

Puławski odcinek Wisły 
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można też podziwiać, 

spacerując bulwarem 

nadwiślańskim. Ścieżka 

prowadzi od mariny aż do 

mostu im. Jana Pawła II. Jest 

on największym mostem 

łukowym w Polsce. Główne 

przęsło łukowe ma długość 

212 m, natomiast cały most – 

1038 m. Przy końcu bulwaru 

znajdziemy wodowskaz, czyli 

kolumnę z zaznaczonymi 

historycznymi stanami rzeki. 

Ciekawym fragmentem 

Wisły w Puławach jest też 

tzw. łacha wiślana. To dawne 

koryto rzeki, znajdujące się 

u stóp parku Czartoryskich, 

jest obecnie romantycznym 

dopełnieniem parkowego 

założenia - dzikim stawem 

zamieszkałym przez 

ptaki i otoczonym bujną 

roślinnością. 

Wędkarstwo

Puławy i okolice to raj 

dla wędkarzy, zarówno 

w spokojnych wodach np. 

na osadniku w Puławach, 

gdzie nawet zimą łowione są 

piękne okazy, jak i w bystrych 

rzekach i potokach. Można 

tu złowić pstrągi, karasie, 

szczupaki i sumy. 
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TURYSTYKA 
ROWEROWA

Na pasjonatów dwóch kółek 

czekają w Puławach szlaki 

rowerowe, zróżnicowane 

zarówno pod względem 

stopnia trudności, jak 

i oferowanego krajobrazu. 

Każdy z nich wiedzie przez 

malownicze obszary - lessowe 

wąwozy, dolinę Wisły, 

rezerwaty przyrody. 

Przy szlakach rowerowych 

znajdują się wiaty, 

w których można wypocząć 

i zorganizować grilla lub 

ognisko.

Szlak niebieski

Puławy – Gołąb – Jezioro 

Piskory – Bałtów – Puławy (ok. 

30 km)

Jest to dość łatwa trasa 

o charakterze pętli, w znacznej 

mierze prowadzona 

drogami asfaltowymi. 

Szlak wiedzie przez tereny 

ciekawe zarówno pod 

względem przyrodniczym, 

jak i architektonicznym. 

Prowadzi m.in. przez łąki 

„bonowskie” zamieszkiwane 

przez liczne gatunki zwierząt, 

do rezerwatu „Piskory”, 

uznawanego za jeden 

z najważniejszych punktów 

ekologicznych kraju.

Szlak czerwony

Końskowola – Nowy Pożóg 

– Klementowice – Stok – Las 

Stocki – Kolonia Zbędowice 

– Skowieszyn – Końskowola 

(ok. 35 km)

Szlak przeznaczony jest dla 

bardziej doświadczonych 

rowerzystów. Wiedzie przez 

wiele wzniesień, jednak 

wysiłek wynagradzają piękne 

widoki. Trasa prowadzi 

wąwozami lessowymi 

i umożliwia podziwianie 
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LEGENDA
 Informacja turystyczna
 Dworzec PKP
 Dworzec PKS
 Marina
 Hipermarket
 Poczta

WC  Toalety
 Parking
 Stacja benzynowa
 Policja
 Straż pożarna

 Kościół

 1 Stadion MOSiR
 2 Hotel Olimpic
 3 Bar azjatycki Kim Loan
 4 Hotel Prima
 5 Kawiarnia Antyk
 6 Restauracja Kameralna
 7 Hotel Trzy Korony
 8 Restauracja Tawerna
 9 Restauracja Pod Dębami
 10 Park Solidarności
 11 MOSiR
 12 Oranżeria
 13 Kawiarnia Smok
 14 Pizzeria Atmosfera
 15 Klub K2
 16 Tawerna Grecka Cyklady
 17 Restauracja Cerveza
 18 Pizzeria-kawiarnia 

 Cynamon
 19 Klub Oskar
 20 Hotel Izabella
 21 Osada pałacowo – parkowa
 22 Pizzeria 108
 23 Bar Batis
 24 Urząd Miasta Puławy
 25 Pizzeria Kominek
 26 Hana Sushi
 27 Kardamon
 28 Pizzeria Ewa 

 Smaki Europy
 29 Hotel IUNG
 30 Starostwo Powiatowe
 31 Restauracja Sybilla
 32 Remiza
 33 Pub Pizzeria 

 Czarny Piotruś
 34 Hotel Riviera
 35 Kawiarnia Grota Parkowa
 36 Muzeum Czartoryskich
 37 Restauracja Czeska
 38 Restauracja Willa Cienista
 39 Rezerwat Łęg na Kępie
 40 Pizzeria Desperado
 41 Szkolne Schronisko  

 Młodzieżowe PTSM
 42 Muzeum Oświatowe



panoramy Małopolskiego 

Przełomu Wisły, a także 

zabytków Końskowoli 

i pomników upamiętniających 

dramatyczne wydarzenia 

z czasów II wojny światowej.

Szlak zielony

Parchatka – Włostowice – 

Puławy – Góra Puławska 

– Sadłowice – Nasiłów – 

Wojszyn – Oblasy – Janowiec 

(24 km)

Szlak jest długi, ale 

stosunkowo łatwy (bez 

ciężkich podjazdów 

i prowadzony utwardzonymi 

traktami). Jadąc nim 

napotkamy rozległe 

nadrzeczne równiny i strome 

zbocza wzniesień. Trasa 

biegnie przez najbardziej 

malowniczy odcinek 

Małopolskiego Przełomu 

Wisły. 

Szlak żółty

Puławy – Młynki – 

Końskowola – Sielce – 

Wronów – Puławy (28 km)

Na tej trasie brak większych 

wzniesień, a utrudnieniem 

może być tylko to, że większa 

jej część prowadzi drogami 

polnymi i leśnymi – to jednak 

stanowi o atrakcyjności 

wycieczki. Szlak ma charakter 

wypoczynkowy i rekreacyjny, 

biegnie z dala od skupisk 

ludzkich, przez leśne ostoje 

i zaciszne pola wzdłuż rzeczki 

Kurówki.
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TURYSTYKA 
PIESZA

Turyści lubiący długie 

spacery, mogą skorzystać 

z kilku oznakowanych 

szlaków pieszych i ścieżek 

dydaktycznych.

Polecamy m.in.:

Szlak Siecią Wąwozów 

Lessowych (czarny) 

prowadzący zachodnim 

skrajem Płaskowyżu 

Nałęczowskiego i Małopolskim 

Przełomem Wisły przez 

tereny Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego. Długość 

szlaku to 11,5 km. Szlak 

prowadzi wierzchowinami 

i opada w sieć wąwozów, 

przez co jest piękną 

i niezapomnianą trasą 

przyrodniczo-krajoznawczą.

Szlak Nadwiślański (niebieski)

jeden z najdłuższych na 

Lubelszczyźnie – jego 

długość wynosi prawie 

109 km. Zaczyna swój bieg 

w Annopolu i wiedzie przez 

Kazimierz Dolny, Puławy, 

a kończy się w Dęblinie. Jest 

jedną z najpiękniejszych 

tras pieszych w regionie, 

wiodących wzdłuż terenów 

o szczególnym znaczeniu 

przyrodniczym. 

Przy szlakach rowerowych 

znajdują się wiaty, 

w których można wypocząć 

i zorganizować grilla lub 

ognisko.

Szlak im. Wincentego 

Pola (zielony) 

biegnie z Puław przez 

Kazimierski Park 

Krajobrazowy, Równinę 

Radomską wzdłuż 

Małopolskiego Przełomu 

Wisły do Janowca. Długość 

trasy wynosi 17 km.
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Szlak Kapliczek Ziemi 

Wojciechowskiej 

wiedzie obok 13 przydrożnych 

kapliczek wybudowanych 

przez mieszkańców gminy. 

Przebieg trasy: Sporniak 

– Palikuje – Wojciechów 

– Ignaców – Romanówka 

– Cyganówka – Halinówka 

– Kolonia Wojciechów I – 

Kolonia Wojciechów V

Szlak Młynów Wodnych Rzeki 

Bystrej

Trasa: Palikuje – Maszki – Kol. 

Wojciechów – Stary Gaj – 

Nowy Gaj – Charz – Nałęczów 

– Wąwolnica – Mareczki – 

Bartłomiejowice – Zawada 

– Rzeczyca – Witoszyn 

– Celejów – Wierzchoniów 

– Bochotnica. Długość trasy 

wynosi ok. 33 km. 

W regionie wytyczono 

również wiele ścieżek 

dydaktycznych, na których 

nie tylko mali odkrywcy mogą 

dowiedzieć się ciekawych 

rzeczy o regionie – są to 

m.in. ścieżka przyrodnicza 

„Jezioro Piskory” 

prezentująca ostoję ptactwa 

wodno-błotnego, ścieżka 

przyrodnicza „Nasiłów” 

geologiczno-krajobrazowa, 

ścieżka dydaktyczna 

„Rąblów” przybliżająca 

procesy, w wyniku których 

powstały lessowe wąwozy 

charakterystyczne dla okolic 

Puław.
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TURYSTYKA
ZIMOWA

Ziemia puławska jest także 

idealnym miejscem dla 

amatorów białego szaleństwa. 

Mogą tu przyjemnie 

poszusować, korzystając 

z nowoczesnych wyciągów 

oraz zadbanych, naśnieżonych 

i oświetlonych stoków.

Parchatka – tu na narciarzy 

czekają dwie trasy o długości 

420 m każda oraz dwa 

wyciągi talerzykowe. Stoki 

są oświetlone i naśnieżane, 

czynne w sezonie codziennie 

od godz. 900 do 2200. Karczma 

w góralskim stylu zaprasza na 

tradycyjne polskie przysmaki.

W sezonie zimowym działa 

wypożyczalnia sprzętu 

narciarskiego, a także szkółka 

narciarska.

www.parchatka.pl

Rąblów – działają tu cztery 

trasy narciarskie z wyciągami 

orczykowymi, snowpark 

i 100 m trasa dla dzieci (tzw. 

„ośla łączka”). Najdłuższa 

z czterech tras ma 420 m. 

Każda z nich jest sztucznie 

naśnieżana i oświetlona. Na 

miejscu można skorzystać  

z wypożyczalni sprzętu oraz 

bufetu. W sezonie stok czynny 

jest codziennie od godz. 900 

do 2200. 

www.nartsport.pl

Kazimierz Dolny – narciarze 

mają tu do dyspozycji 

cztery trasy z wyciągami 

talerzykowymi, z których 

najdłuższa ma 590 m. Trasy 

są sztucznie naśnieżane 

i oświetlone. Można tu 

skorzystać z restauracji, 

wypożyczalni sprzętu oraz 

szkółki narciarskiej. W sezonie 

stok czynny jest codziennie 

od godziny 900 do 2200

www.stacjakazimierz.pl

Celejów – oferowane są dwie 

trasy zjazdowe o długości 

250 m i 300 m z wyciągami 

talerzykowymi. Trasy są 

dośnieżane i oświetlone. 

Można tutaj skorzystać 

z wypożyczalni sprzętu 

narciarskiego, bufetu i szkółki 

narciarskiej. W sezonie stok 

czynny codziennie od godz. 

900 do 2200.

www.ski-sport.pl
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TURYSTYKA 
KONNA

Miłośnicy koni i jeździectwa 

mają możliwość przejazdu 

bryczką lub nauki jazdy 

konnej w siedmiu ośrodkach: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Kęble, Jazda 

Konna w Łąkach, Stajnia Bajka 

w Leokadiowie, Fiord Ranczo 

w Oblasach, Ranczo w Dolinie 

w Janowicach, Stajnia 

w Wylągach koło Kazimierza 

Dolnego, Zagrodowa Osada 

w Uściążu. 
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INNE MIEJSCA W REGIONIE 
WARTE  ODWIEDZENIA

Muzeum Nadwiślańskie 

w Kazimierzu Dolnym

liczy obecnie siedem 

oddziałów w czterech 

miejscowościach: Kazimierzu 

Dolnym, Puławach (Muzeum 

Czartoryskich), Janowcu 

i Żmijowiskach. Do zbiorów 

muzealnych należy ponad 

20.000 eksponatów 

z dziedziny sztuk pięknych, 

rzemiosła artystycznego, 

historii, archeologii, etnografii 

i przyrody.

www.mnkd.pl 

Nałęczowska Kolej Dojazdowa

Miłośników kolei z pewnością 

zainteresują przejazdy 

wycieczkowe ponad 

100-letnim wąskotorowym 

pociągiem turystycznym 

„Nadwiślanin” po 

malowniczych terenach 

Płaskowyżu Nałęczowskiego 

i Kotliny Chodelskiej.

Magiczne Ogrody 

w Trzciankach

To niezwykłe połączenie 

natury z baśniowym 

światem. To pierwszy 

w Polsce ogród sensoryczny 

zbudowany w oparciu 

o oryginalną historię. 

Inwestycja zrealizowana 

jest w Trzciankach koło 

Janowca, po drugiej stronie 

Wisły. Ogród zajmuje 8 ha 

powierzchni.

www.magiczneogrody.pl

Farma Iluzji w Trojanowie

Nieopodal Puław w drodze 

do Warszawy znajduje się 

Farma Iluzji - miejsce, gdzie 

każdy znajdzie dla siebie jakąś 

ciekawostkę. Najbardziej 

popularna jest „latająca 

chata tajemnic”, w której 

doświadczymy różnicy 

między tym, co widzimy, 

a tym, co odczuwamy. 

Na Farmie Iluzji jest szereg 

atrakcji, można tam spędzić 

cały dzień.

www.farmailuzji.pl

Mini-Zoo w Nałęczowie

Jest to idealne miejsce dla 

rodzin z dziećmi. Maluchy 

mogą tu karmić zwierzęta 

i uczestniczyć w codziennej 

pielęgnacji podopiecznych 

zwierzęcego azylu.

Wyspa Wisła w Stężycy

To kompleks wypoczynkowo-

rekreacyjny, który 

przez cały rok dostarcza 

niezapomnianych wrażeń 

zarówno amatorom ruchu, 

rodzinom z dziećmi, jak i tym, 

którzy poszukują atrakcyjnych 

wydarzeń kulturalnych. 

Do dyspozycji gości jest 

piaszczysta plaża z miejscem 

do kąpieli, rowery wodne, 

kajaki, plac zabaw, restauracja 

z tarasem widokowym, 

amfiteatr.

www.wyspawisła.com.pl
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Muzeum Sił Powietrznych 

w Dęblinie

Miłośnicy samolotów 

powinni wybrać się do 

muzeum w Dęblinie, 

oferującego ekspozycję 

plenerową z samolotami, 

śmigłowcami oraz sprzętem 

technicznym rakietowym 

i radiolokacyjnym. Można tam 

zwiedzić m.in. prezydencki 

samolot Jak-40 oraz 

zobaczyć jak wyglądało 

umundurowanie służb 

wojskowych.

www.muzeumsilpowietrznych.pl

Muzeum Nietypowych 

Rowerów w Gołębiu

W tym wyjątkowym muzeum 

można wypróbować 

różne rodzaje rowerów - 

poziome, cyrkowe, a nawet 

„galopujące”.

www.muzeumrowerow.pl

Muzeum Kowalstwa 

w Wojciechowie

Zobaczymy tu, jak kuto 

podkowy i wytwarzano 

ręcznie przedmioty z metalu. 

To miejsce, które inspiruje. 

Goście mogą tu zagrać 

marsza kowalskiego na 

kowadle, zaostrzyć siekierę na 

ręcznej szlifierce, posłuchać 

opowieści o pracy kowala 

i dowiedzieć się, dlaczego to 

właśnie podkowa przynosi 

szczęście.

www.kowale.com.pl

Muzeum Przyrodnicze 

w Kazimierzu Dolnym

Muzeum oferuje stałą, 

fascynującą ekspozycję 

dotyczącą zwierząt 

występujących w naszym 

regionie. 

Muzeum Minerałów, 

Skamieniałości i Meteorytów 

w Nowym Gaju 

Zlokalizowane w Młynie 

Hipolit muzeum, przybliża 

podstawy geologii 

i archeologii, ucząc budowy 

ziemi. Pokazuje jak powstały 

minerały i surowce naturalne. 

www.mlynhipolit.pl

Muzeum Bolesława Prusa 

w Nałęczowie

Muzeum biograficzno-

literackie najwybitniejszego 

pisarza polskiego 

pozytywizmu. Posiada bogate 

zbiory rękopisów i listów 

pisarza oraz liczne pamiątki 

związane z jego pobytem 

w Nałęczowie.

www.muzeumlubelskie.pl

Muzeum Stefana Żeromskiego 

„Chata” w Nałęczowie

Muzeum Stefana Żeromskiego 

mieści się w dawnej 

pracowni pisarza. Obejrzymy 

tu pamiątki po autorze 

„Przedwiośnia” oraz obrazy 

i grafiki znanych polskich 

artystów: Wyspiańskiego, 

Wyczółkowskiego, 

Witkiewicza.

www.muzeumlubelskie.pl
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RAJDY 
TERENOWE

SPŁYWY
KAJAKOWEFanom motoryzacji 

i przejażdżek off-roadowych 

polecamy zwiedzanie regionu 

zza kierownicy quadów, 

skuterów i samochodów 

terenowych. Kilka 

wypożyczalni udostępnia 

pojazdy, które umożliwiają 

przemierzanie polnych dróg, 

jarów i wąwozów oraz leśnych 

polan.  

Tym, którym nie straszne 

są rwące rzeki i pełne 

emocji wyprawy polecamy 

spływy kajakowe:  Wisłą, 

Wieprzem, Kurówką 

i Chodelką. Wyprawy 

krajoznawcze z ogniskami 

kończącymi spływ organizuje 

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Puławach, który 

w nowoczesnej Marinie 

Puławy prowadzi również 

wypożyczalnię sprzętu 

pływającego.

www.marina-pulawy.pl 

Chętnych do poznania oferty 

turystycznej Puław i regionu 

zapraszamy do Centrum 

Informacji Turystycznej, 

zlokalizowanego na Skwerze 

Niepodległości przy 

Alei Królewskiej. W tym 

miejscu dowiemy się, gdzie 

organizowane są ciekawe 

wydarzenia kulturalne 

i turystyczne oraz jak 

najwygodniej przemieszczać 

się po okolicy. 

Centrum Informacji Turystycznej

Al. Królewska 4, 

tel. 81 458 67 40

Facebook: centrum-

informacji-turystycznej
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OBIEKTY
SPORTOWE 

Sport był zawsze ważną 

dziedziną życia Puław, 

a infrastruktura sportowa 

miasta jest nieustannie 

modernizowana. 

Nowoczesny stadion 

piłkarsko-lekkoatletyczny, 

korty tenisowe, baseny, 

boiska, to zaplecze, które 

pozwoliło rozwinąć się 

wielu talentom sportowym, 

ale równocześnie 

służy mieszkańcom 

i odwiedzającym je 

turystom. W ostatnim czasie 

oddano do użytku dwie 

duże inwestycje: stadion 

piłkarsko-lekkoatletyczny 

z aquaparkiem i pływalnią 

odkrytą oraz port na rzece 

Wiśle z mariną. Nową ofertę 

dopełnia hotel „Olimpic”. 

Na terenie miasta funkcjonuje 

też hala sportowa, kryta 

pływalnia, liczne boiska 

sportowe, siłownie (również 

na powietrzu) i skate park. 

Puławski stadion piłkarsko-

lekkoatletyczny Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

to wielofunkcyjny obiekt 

sportowy o wysokim 

standardzie. Stadion stanowi 

kameralny kompleks 

ulokowany w pobliżu 

lasu, a jednocześnie 

niemal w centrum 

miasta. Ze względu na 

położenie, wielofunkcyjny 

charakter, nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

i zaplecze noclegowe, jest 

doskonałym miejscem 

szkoleń sportowych, 
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organizacji krajowych 

i międzynarodowych 

zawodów oraz zgrupowań 

sportowych. 

Obiekt składa się z areny 

sportowej przeznaczonej 

do rozgrywania zawodów 

lekkoatletycznych 

i meczów piłkarskich. 

Część lekkoatletyczną 

stanowi sześciotorowa 

bieżnia o długości 400 m 

oraz ośmiotorowa bieżnia 

prosta, dwie skocznie do 

skoku wzwyż, dwie rzutnie 

do pchnięcia kulą, rzutnia 

do rzutu dyskiem i młotem, 

dwie skocznie do skoku 

w dal i trójskoku, dwustronna 

skocznia od skoku o tyczce, 

rzutnia do rzutu oszczepem. 

Całość uzupełniają dodatkowe 

rzutnie do rzutu dyskiem 

i młotem oraz pchnięcia 

kulą, ulokowane poza 

koroną stadionu. Bieżnia 

i rozbiegi wykonane zostały 

z poliuretanu, spełniającego 

wymogi Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Federacji 

Lekkoatletycznych – IAAF.

Boisko piłkarskie o wymiarach 

105 x 68 m i nawierzchni 

z trawy naturalnej typu 

darniowego, zostało 

wyposażone w nowoczesny 

bezobsługowy system 

nawadniający, oświetlenie 

sportowe o natężeniu 850 

lux, nagłośnienie i monitoring. 

Widownia przystosowana 

jest do przyjęcia ok. 4400 

widzów, a rozwiązania 

zastosowane w obiekcie 

zapewniają dostęp osobom 

niepełnosprawnym, także 

poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich. Trybuny 

złożone są z czterech części 

– zadaszonej nowoczesnym 

pokryciem membranowym 

trybuny głównej, odkrytej 

trybuny bocznej, trybuny dla 

gości oraz zadaszonej trybuny 

rodzinnej.

Kolejnym elementem 

stadionu jest boczne boisko 

piłkarskie o wymiarach 105 

x 64 cm, o nawierzchni 

z trawy syntetycznej trzeciej 

generacji, z oświetleniem 

o natężeniu 450 lux. 
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Ponadto w obiekcie znajduje 

się ośmiotorowa pływalnia 

otwarta o długości 50 

m z podgrzewaną wodą 

oraz mini aquapark ze 

zjeżdżalniami i urządzeniami 

rekreacyjnymi, plac zabaw 

dla dzieci i boisko do gry 

w piłkę siatkową plażową 

o wymiarach 14 x 22 m. 

Kompleks wyposażony 

jest w zaplecze szatniowo-

sanitarne, administracyjne 

i gospodarcze. W budynku, 

który skupia te funkcje, 

znajdują się ponadto dwie 

sale konferencyjne, siłownia, 

kawiarnia i hotel.

Hotel Olimpic oferuje 

47 miejsc noclegowych 

w pokojach 2 i 3-osobowych 

z łazienkami (w tym dwa 

pokoje przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych 

oraz dwa pokoje dla osób 

ze wzrostem powyżej 200 

cm), dwie klimatyzowane 

sale konferencyjne 

z wyposażeniem 

audiowizualnym (na 50 i 100 

osób), Internet, telefon, TV, 

siłownia.

Hala sportowa  

to wielofunkcyjny obiekt 

sportowy zaprojektowany 

przez sportowca i architekta 

Wojciecha Zabłockiego. 

Na terenie hali znajdują się:

• sala gier,

• basen kryty,

• siłownia męska,

• siłownia damska,

• sauna,

• kawiarnia,

• zaplecze techniczno-

biurowe.

Korty tenisowe (częściowo 

kryte):

• pięć kortów o nawierzchni 

TENNIS FORCE

• trybuny na 164 miejsca 

siedzące 

Wypożyczalnia sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego, 

w której dostępne są namioty, 

śpiwory, materace, karimaty, 

gazowe butle i kuchenki 

turystyczne, narty, łyżwy, 

sanki itp., przy 

ul. Wróblewskiego.

www.mosir.pulawy.pl

Skate Park przy 

ul. Niemcewicza.
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TURYSTYKA
WODNA

Oferta miasta Puławy, 

wynikająca z jego 

nadwiślańskiego położenia, 

to przede wszystkim rejsy po 

rzece i przeprawy promowe 

oraz spływy kajakowe 

organizowane przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Puławach. Miejscem 

wykorzystującym w pełni 

położenie nad Wisłą jest 

puławska marina. 

Marina Puławy oferuje:

Wypożyczalnię sprzętu 

wodnego:

• 10 kajaków 2-osobowych 

dla indywidualnych 

klientów,

• 23 kajaki przeznaczone na 

zorganizowane spływy,

• atestowane kamizelki 

ratunkowe, wiosła,

• łódź motorową.

Wypożyczalnię rowerów:

• rowery z pełnym 

wyposażeniem – bagażnik, 

błotniki, pełne oświetlenie, 

wygodne siedzenie.

28 29



3130

PUŁAWSCY 
SPORTOWCY

Puławy to kuźnia talentów 

sportowych. Najstarszy 

w mieście klub sportowy – 

Wisła Puławy powstał 

w 1923 r. Międzynarodową 

sławę, starty olimpijskie 

i medale najważniejszych 

imprez pływackich, zdobywali 

w przeszłości pływacy „Wisły” 

Puławy – Krzysztof Cwalina 

i Anna Uryniuk. Obecnie 

Puławy promuje Konrad 

Czerniak, wychowanek Klubu 

Sportowego „Wisła” Puławy - 

wicemistrz świata (2011),

złoty i srebrny medalista 

Mistrzostw Europy (2014), 

a także wielokrotny 

rekordzista Polski.
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Warto wspomnieć o drużynie 

ekstraklasy szczypiornistów – 

klubie „Azoty – Puławy”, który 

od lat plasuje się w czołówce 

najlepszych polskich 

zespołów piłki ręcznej, 

dwukrotnie zajął trzecie 

miejsce w Pucharze Polski 

(2013, 2014) i był półfinalistą 

europejskich pucharów 

Challenge Cup (2014). 

W barwach „Azotów-Puławy” 

występują od lat reprezentanci 

Polski (w ostatnim okresie byli 

to Piotr Wyszomirski, Piotr 

Masłowski, Michał Szyba 

i Przemysław Krajewski), 

a od niedawna również 

innych krajów: Rosji (Wadim 

Bogdanov), Czech (Jan Sobol).

Sztangistka puławskiej 

sekcji ciężarowej KS „Wisła” 

Puławy - Katarzyna Feledyn 

jest zdobywczynią srebrnych 

medali Mistrzostw Europy 

(2013). 

Lekkoatletka „Wisły” Puławy 

Ewelina Sętowska-Dryk 

jest brązową medalistką 

Mistrzostw Europy 

w Göteborgu w sztafecie 

4x400 m. 

Malwina Kopron jest 

wicemistrzynią świata 

juniorów w rzucie młotem 

(2012).

„Wisła” Puławy to także 

piłkarski klub II ligi, zdobywca 

Pucharu Polski na szczeblu 

wojewódzkim w 2009 roku. 
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Urząd Miasta Puławy
24-100 Puławy 
ul. Lubelska 5
tel. 81 458 60 01
www.um.pulawy.pl 

 Puławoaktywni


