
 

 

JAK MOŻESZ SPĘDZIĆ CZAS NA ŁUBINOWYM 

WZGÓRZU I W OKOLICY? 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 
 
 

JOGA 

Możesz zamówić indywidualne zajęcia jogi. 

Czas 1h, cena 200 zł 
O terminy pytaj Recepcję. 
 
 

GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA 

Gimnastyka słowiańska, to system 27 ćwiczeń, podzielonych na 3 grupy. 
Ćwiczenia regulują układ hormonalny,  uwalniają ciało od napięć i stresu, łagodzą PMS, 
wzmacniają mięśnie dna miednicy, wpływają na lepszy wygląd skóry, wyższe libido, 
wyciszają umysł. Jeżeli chcesz uwolnić swoją kobiecość, intuicję, zamów 

Gimnastykę Słowiańską (indywidualna sesję). 
Czas 1h, cena 200 zł 
 
 

JOGA/GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA, ĆWICZENIA ODDECHOWE, 
MEDYTACJA W TERENIE 

Wybierz się na niezwykły, dwu-godzinny spacer, z naszą instruktorką. W wyjątkowych 
okolicznościach przyrody, będziecie wspólnie ćwiczyły (joga lub gimnastyka słowiańska), 

pracowały z oddechem, medytowały.  
Czas 2h. Cena 400 zł 

 

 

TRASY PIESZE I NORDIC WALKING 

Trasy spacerowe mamy dookoła Eko Resortu Łubinowe Wzgórze, wystarczy, że wyjdziesz 

z budynku. Jeżeli jednak lubisz oznakowane trasy spacerowe, to wszystkie opisy szlaków 

(jest ich 200 km) znajdziesz tutaj: 

https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/nordic-walking-1/ 

https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/piesze/ 

Jeżeli lubisz spacerowac z kijkami, zapytaj o nie Recepcję. 

 

https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/nordic-walking-1/
https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/piesze/


BIEGANIE 
Okolice Eko Resortu, to wyjątkowe miejsce do biegania. To trasy zarówno na poranny 

jogging, jak i kilkukilometrowe pętle, na których praktycznie nie spotkasz drugiego 
człowieka. Do tego urozmaicona forma terenowa pozwalająca trenować podbiegi sprawi, 

że i amator, i doświadczony biegacz dostanie się tu do przełajowego raju. To swietnie 
miejsce również na slowjogging.  
Mapę okolicy z kodem QR znajdziesz na Recepcji. 

 

 

GRY PLANSZOWE 
Mamy ich kilkanaście, zapytaj o nie Recepcję. 
 

 

SŁOWIAŃSKA KUCHNIA – LIVE COOKING Z HANNĄ LIS 

To 3 godziny inspirującego gotowania i próbowania potraw, które jadali nasi przodkowie.  
Cena zależy od wybranego menu i cen produktów. 
Pytaj Recepcję. 

 

 

JAZDY KONNE 
Konie Wojciechów: https://koniewojciechow.pl/ 

Wojciechów-Kolonia Piąta 114B; tel. 500 020 219 
 

Stajnia Huta: https://www.facebook.com/Stajnia-Huta-106699764595184 
tel. 665 797 622  
 

Stajnia w Łąkach: https://www.facebook.com/Stajnia-w-%C5%81%C4%85kach-
102681144940801 
tel. 663 914 126 

 

 

SPŁYW KAJAKOWY: 
Chodelka, to czysta i bystra rzeczka, przy której znajduje się wiele malowniczych stawów. 
zachwyca swoim urokiem i różnorodnością.  
Ten nieduży, prawobrzeżny dopływ Wisły, swoje źródła ma we wsi Ryczywół w powiecie 

lubelskim. Płynie przez Kotlinę Chodelską i wpływa do Wisły na wysokości Krowiej Wyspy, 

kilometr za Podgórzem. Ma długość 48 km, a głębokość zależy w dużym stopniu od stanu 

wody w Wiśle. 

 

Proponowane trasy: 
Chodlik – Kazimierz Dolny, ok. 23- 25 km (w tym Wisła ok. 6 km) czas płynięcia ok. 

6-7 godzin, przenoszenie kajaków przy młynie w Kosiorowie i przy młynie w 

Szczekarowie Kolonii. Trasa dla osób chcących spędzić na Chodelce kilka godzin. Wioska 

Chodlik znana z wczesnosłowiańskich grodzisk. Ok.5 godzin płynięcia do Wisły, na 

wysokości Podgórza kontynuujemy spływ Wisłą do Kazimierza (ok.1 godziny) do bazy. 

Szczekarków Kolonia młyn – Kazimierz Dolny, ok. 13 km (w tym Wisła ok. 6 km) 

czas płynięcia ok. 3-4 godziny, trasa bez przenoszenia kajaków, najbardziej popularna i 

https://koniewojciechow.pl/
https://www.facebook.com/Stajnia-Huta-106699764595184
https://www.facebook.com/Stajnia-w-Łąkach-102681144940801
https://www.facebook.com/Stajnia-w-Łąkach-102681144940801


polecana, rozpoczyna się przy moście na drodze Karczmiska – Wilków, ok. 2 godziny do 

wioski Podgórz. Dalej kontynuujemy spływ Wisłą do Kazimierza (ok.1 godziny) do bazy. 

Więcej zobacz tutaj: 

https://dwazywioly.pl/oferta/splywy-chodelka/ 

 

 

REJS STATKIEM PO WIŚLE KAZIMIERZ DOLNY 
Statki kursują przez cały dzień. Możesz wybrać jeden z pięciu statków, od małych łodzi 
rodzinnych, do dużych jednostek z barem na pokładzie, po rekonstrukcje statku wikingów. 

Rejs po Wiśle trwa ok. 60 min. Statek płynie w górę Wisły, obok zamku w Janowcu, do 
Męćmierza i z powrotem. Możesz również przeprawić się promem do Janowca. 

Ceny biletów: 
Bilet normalny 25 zł 
Bilet ulgowy 20 zł 

tel. 0 81 / 8810 135  

Więcej znajdziesz tutaj: www.rejsystatkiem.com.pl  

 

NADWIŚLAŃSKIE DREZYNY ROWEROWE 

Stacja Karczmiska 

Więcej znajdziesz: https://nadwislanskakolejka.pl/rozklad-jazdy/#drezyny 
 

WYCIECZKA ROWEROWA 

Szlaków jest wiele, ale jeden, oznakowany na czerwono, prowadzi z Lublina przez 

Nałęczów do Kazimierza Dolnego i ma długość 62 km. Wiedzie m.in. przez Wojciechów, 
Wąwolnicę i Rąblów. 

Opisy szlaków znajdziesz tutaj: https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/rowerowe/ 
Wypożyczalnia rowerów, krzesełek dla dzieci, przyczepki dla dziecka – Kębło 26A 
tel. 506 140 076 

 

 

LOT BALONEM 

Niebo na wyciągnięcie ręki. Krajobraz z lotu ptaka. Zapachy i dźwięki jakich nie znasz. 
Jeżeli do tej pory nie doświadczyłeś/łaś zapraszamy. 
Loty odbywają się o wschodzie i 1,5 godz. przed zachodem słońca. 
Cena zależy od ilości osób, mozna zakonczyć piknikiem na trawie. 

Pytaj Recepcję. 
 

OFF ROAD  
jazda samochoem terenowym po malowniczych terenach Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego. 
Cena zależy od liczby osób i czasu wycieczki. 

Pytaj Recepcję. 

 

 

https://dwazywioly.pl/oferta/splywy-chodelka/
http://strony.kazimierzdolny.pl/www,768.html
https://nadwislanskakolejka.pl/rozklad-jazdy/#drezyny
http://noclegi.net.pl/lublin
http://noclegi.net.pl/kazimierz-dolny
https://kraina.org.pl/szlaki/kategoria/rowerowe/


GRA TERENOWA TAJEMNICE ŁUBINOWEGO WZGÓRZA  
To nasza autorska gra, której zagadki są umieszczone na ternie Eko Resortu. Zadania są 

zróżnicowane, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Można się wykazać spostrzegawczością, 
orientacją w terenie, znajomością gatunków roślin czy umiejętnością logicznego 

myślenia.W dowolnym momencie można przerwać grę, by do niej powrócić, kiedy znowu 
pojawi się na to ochota. 
Cena karty 10 zł 

 
 

GRA TERENOWA LIRYCZNY NAŁĘCZÓW 
Jeśli chcesz pozwiedzać Nałęczów w spoósb nietypowy, zrób to z naszą autorską grą. 

Czeka Cię mnóstwo wrażeń i quality time. 
Cena karty 10 zł 

 
 

GEOCACHING 
Poszukaj ukrytego skarbu w pobliżu Eko Resortu. https://www.geocaching.pl/ 
 
 

KOMPLEKS WODNY ATRIUM 
Park Zdrojowy Nałęczów 

Znajdziesz tam: basen Aquatonic z saunami: suchą i mokrą, jacuzzi oraz Basen Białej 
Glinki, czteropolową kręgielnię, bar. 
Więcej tu: https://uzdrowisko-naleczow.pl/obiekty/kompleks-wodny-atrium/ 
 
 

NARTY 
W sezonie zimowym zapraszamy na narty i snowboard. Mamy w pobliżu naśnieżane stoki 

i wyciągi w: 
Rąblowie 

Celejowie 
Kazimierzyu Dolnym 
Parchatce 

Mnóstwo tras na narty biegowe. Trasy spacerowe. Górki saneczkowe. 
Organizujemy tez kuligi. 
 

 

ZWIEDZANIE 
 

NAŁĘCZÓW 
Jego wizytówką jest Park Zdrojowy, założony przez Stanisława Małachowskiego, z 

bogatym liczącym 190 lat drzewostanem, palmiarnią oraz Pijalnią Wód leczniczych. Na 

uwagę turystów zasługuje również Muzeum Bolesława Prusa oraz Chata Stefana 

Żeromskiego. 

Charakterystyczna dla Nałęczowa jest też willowa zabudowa miasteczka. Większość z 

zabytkowych budynków, powstała pod koniec XIX i na początku XX wieku. Nałęczów w 

tym czasie przyciągał wielu artystów, co miało duży wpływ na rozkwit i rozbudowę 

https://www.geocaching.pl/
https://uzdrowisko-naleczow.pl/obiekty/kompleks-wodny-atrium/


architektoniczną miasta. Bywali tu i tworzyli m.in. Zofia Nałkowska, Henryk Sienkiewicz, 

Bolesław Prus oraz Stefan Żeromski. 

Największym atutem Nałęczowa jest jednak panujący tu mikroklimat. Jego właściwości 

lecznicze, powodują samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszanie 

dolegliwości chorób serca. Wysoką jonizację powietrza wywołują czynniki takie jak gleby 

lessowe, przepływające rzeki Bystra i Bochotniczanka, urozmaicona sieć wąwozów oraz 

bogata szata roślinna – to ok. 72 gatunków drzew i krzewów. Ważnym punktem 

Nałęczowa są źródła wód mineralnych z przewagą wodorowęglanu wapnia i żelaza. 

 

Zwiedzanie rozpocznij od ul. Prusa, tam znajdziecie: 

Zabytkową Szkołę Ziemianek czyli Szkołę Żeńską Gospodarstwa Ziemskiego  

ul. Prusa Szkołę wybudowano w latach 1907-1912 z inicjatywy Stowarzyszenia 

Zjednoczonych Ziemianek. Stowarzyszenie organizowało kursy dla młodych kobiet od 

1908 r. (tzw. Kursy Tkactwa i Gospodarstwa Kobiecego), a w 1912 r. rozpoczęły się 

zajęcia w nowo powstałym budynku, co niewątpliwie podniosło pozycję i renomę szkoły. 

Na kursy przyjmowano córki drobnych rolników – dziewczęta, które ukończyły 17 lat i 

które miały się uczyć wszystkiego, co przydać się mogło w gospodarstwie rolnym, m.in. 

ogrodnictwa, pszczelarstwa, hodowli zwierząt i drobiu, przetwórstwa mleka, ale także 

gotowania, prania i szycia oraz zarządzania budżetem wydatków. Dzięki takiej edukacji 

młode kobiety były bardziej samodzielne i zaradne, ale również mocniej zaangażowane w 

rodzinne gospodarstwo. Szkoła funkcjonowała tutaj do 1938 r.  

 

Wille na alei Lipowej 

Niedaleko Szkoły Ziemianek znajdziesz aleję Lipową, wzdłuż której znajduje się wiele 

pięknych, zabytkowych domów wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. 

Nałęczowskie wille budowane były w trzech stylach architektonicznych: szwajcarskim, 

charakteryzującym się bogatą elewacją z wzorami roślinnymi lub geometrycznymi (np. 

powstała w 1883 roku willa Mazowsze czy pochodząca z 1897 roku willa Aurelia), 

zakopiańskim, wprowadzonym w tutejsze strony przez Jana Koszyca-Witkiewicza i 

przypominającym góralskie chaty (np. tzw. Dom Ludowy z 1906 roku czy zbudowana w 

1925 roku willa Chata) i secesyjnym, który charakteryzował się dekoracyjnym 

kształtowaniem fasady i użyciem zupełnie nowych i niespotykanych dotąd materiałów 

budowlanych (np. willa Pod Kasztanem z 1885 roku czy powstała w 1898 roku willa Pod 

Matką Boską). Przespaceruj się tą wyjątkową aleją, obejrzyj malownicze wille i poczuj 

klimat Nałęczowa z przełomu XIX i XX wieku.  

 

Stare Łazienki Żelaziste w Parku Zdrojowym 

Wybudowane w latach 1817-1820 Łazienki, są fantastycznym przykładem 

klasycystycznej architektury, bogato zdobionej ornamentami, stiukami, puttami i 

balkonikami. Był to pierwszy zakład kąpielowy w okolicy. Wzmianka o jego uruchomieniu 

znalazła się nawet w Kurierze Warszawskim, co świadczy o ówczesnej sławie tego 

uzdrowiska. W budynku Łazienek znajduje się źródło prozdrowotnej wody mineralnej 



(pięknie zdobione, woda sączy się z wykonanej z brązu paszczy lwa), której można 

spróbować na miejscu. 

Muzeum Stefana Żeromskiego 
Muzeum mieści się w drewnianym domu, który dawniej był własnością pisarza. 

Zbudowany został na wzór zakopiańskich budowli, przez Jana Koszczyca-Witkiewicza, w 
1905 roku. Dom służył Żeromskiemu za pracownię – warto zaznaczyć, że do dnia 

dzisiejszego zachowało się jej oryginalne wyposażenie (nie tylko umeblowanie, ale także 
prywatne fotografie, pamiątki i bibeloty literata).  

 

Zabytkowy kościół rektoralny św. Karola Boromeusza 
Niedaleko ulicy Żeromskiego znajduje się kolejny drewniany budynek – kościół rektoralny 

św. Karola Boromeusza. Ten budynek także reprezentuje styl zakopiański, a 
zaprojektowany został przez samego Stanisława Witkiewicza. Kościół powstał w latach 

1917-1919, a ufundowany został przez Luizę Benni, na której wyraźne życzenie, do dnia 
dzisiejszego służy głównie kuracjuszom i turystom odwiedzającym Nałęczów. 
Najważniejszą atrakcją kaplicy jest piękny, drewniany ołtarz z obrazem przedstawiającym 

św. Karola Boromeusza (biskupa Mediolanu). To właśnie w tej kapliczce, msze święte 
odprawiał Karol Wojtyła w czasie swojego pobytu w Nałęczowie. 

 
Lessowy wąwóz Głowackiego 
Rozpocznij spacer ul. Głowackiego, od której swoją nazwę wziął lessowy wąwóz. To 

wspaniałe miejsce na długą przechadzkę, po bardzo ciekawie ukształtowanym terenie – 
woda wydrążyła w lessowej skale w środku grądowego lasu sieć korytarzy 

charakteryzujących się płaskim dnem i stromymi zboczami. Wąwóz Głowackiego tworzy 
specyficzną sieć, bo od głównego traktu odprowadzonych jest kilka bocznych, równie 
urokliwych, dróżek. Z urwisk wąwozu wystają korzenie drzew, co daje rzadką możliwość 

obserwacji systemów korzeniowych wielu gatunków typowych dla tych okolic, m.in. 
dębów, grabów, lip, klonów czy jaworów. Znajdziemy tutaj także mniejsze roślinki, np. 

niecierpki, turzyce, paprotniki czy przylaszczki. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OKOLICE DO ZWIEDZANIA 
 

Nałęczów, ze względu na swoje bardzo atrakcyjne położenie, stanowi doskonałą bazę 

wypadową. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się znane w całej Polce miejscowości, a 
wśród nich Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Lublin, Wojciechów, Wąwolnica oraz 

Kozłówka. 
 
Kazimierz Dolny, oddalony o 30 kilometrów od Nałęczowa, nazywany jest perłą 

polskiego renesansu. Bogata historia oraz duża ilość zabytków sprawia, że jest tam 
tłoczno, zwłaszcza w weekendy. Dlatego polecamy wycieczki raczej w tygodniu. 
Z kolei w Janowcu położonym po przeciwnej stronie Wisły, oddalonym o 43 kilometry od 
uzdrowiska, znajdują się zachowane ruiny jednego z największych zamków obronnych w 

Polsce. 
 



W Puławach, które oddalone są o 30 kilometrów od Nałęczowa, możesz zobaczyć m.in. 

okazały Pałac Czartoryskich oraz świątynię Sybilii, a Wąwolnicy sanktuarium Matki Bożej 
Kęmbelskiej. Miejscowość ta jest celem licznych pielgrzymek. Przez Wąwolnicę 

przechodzi również trasa wąskotorowej Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. 
Po dawkę pokazu dobrego rzemiosła rzemiosła, wybierz się do Wojciechowa, gdzie co 

roku w okresie letnim, organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i Spotkanie 
Kowali, połączone z koncertami polskich gwiazd. W Wojciechowie oddalonym 6 
kilometrów od Nałęczowa, znajduje się również Zespół Wieży Ariańskiej, czynna kuźnia i 

Muzemum Kowlastwa. Z kolei w Kozłówce - oddalonej 35 kilometrów – w zespole 
pałacowo-parkowym, należącym do rodzin Bielińskich i Zamoyskich, znajduje najlepiej 

zachowana rezydencja magnacka w Polsce i jedna z nielicznych w Europie z niemal 
kompletnym wyposażeniem. 
 

Największym miastem położonym nieopodal Nałęczowa jest Lublin. Oddalony o 30 
kilometrów Lublin, jest największym ośrodkiem naukowo-kulturalnym po wschodniej 

stronie Wisły. Warto pospacerować po Starówce ale też odwiedzić niezwykle ciekawy 
Skansen -  Muzeum Wsi Lubelskiej. 
 

Lublin jest miejscem imprez kulturalnych, z których wiele nawiązuje do jego 
wielokulturowego dziedzictwa i odbywa się w otwartej przestrzeni Starego Miasta. 

Spośród największych na uwagę zasługuje Carnaval Sztukmistrzów, którego nazwa 
została zainspirowana postacią Sztukmistrza z Lublina, Noc Kultury, Wschód Kultury – 
Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark Jagielloński – nawiązujące do tradycji 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów wydarzenie handlowo-kulturalne, Europejski Festiwal 
Smaku – prezentujący bogactwo i dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny wpisane w szeroki 

kontekst kultury kulinarnej Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego, podczas którego 
odbywają się koncerty, wystawy, pokazy i warsztaty. 
 

Jeżeli masz czas, to odwiedź tez koniecznie Zamość. 
 

 

ATRAKCJE PRZYRODNICZE 
 

Albrechtówka – Męćmierz 

Z wapiennego stoku Albrechtówki roztacza się urzekająca panorama na letniskową wieś 

Męćmierz, Małopolski Przełom Wisły i Równinę Radomską. Wieś Mięćmierz - stary 

przysiółek flisacki leży w suchej dolince. Można nazwać ją "żywym skansenem", gdyż 

wiele wiekowych chłopskich chałup zostało tutaj przeniesionych z innych miejsc, gdzie 

groziło im unicestwienie. A stało się to za przyczyna nowych właścicieli posesji - artystów, 

inteligencji głównie z Warszawy i Lublina, którym obecnie stare domostwa służą, jako 

domy letniskowe i miejsce swoistego azylu. Podobną funkcję pełni dzisiaj wiatrak-koźlak, 

stojący na stromej skarpie a przeniesiony z okolic Bałtowa. Najprostsza droga do 

Męćmierza prowadzi wałem w górę Wisły. Należy minąć kamieniołomy, iść dopóki nie 

pojawią się pierwsze zabudowania - to będzie wioska Męćmierz. Spacer (w jedną stronę) 

zajmuje około 45 min. od Rynku. 

 



Rezerwat Krowia Wyspa - rezerwat faunistyczny chroniący stanowiska lęgowe wielu 

gatunków ptaków. Gnieżdżą się tu między innymi: ostrygojad, sieweczka obrożna, 
sieweczka rzeczna, czajka, mewa białogłowa, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, 

rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna. 
 

Kamieniołom w Nasiłowie 
Spacerując nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, łatwo zauważyć nieczynny kamieniołom po 
drugiej stronie rzeki. Mowa o kamieniołomie kredowych skał wapienno-krzemionkowych 

(opok) w Nasiłowie, który jest jednym z najpiękniejszych obiektów geoturystycznych 
tutejszych okolic (7 km od Puław, lewy brzeg Wisły). Obserwacje zaczynamy od 

szarożółtych skał odsłaniających się mniej więcej na poziomie Wisły (opoki - mastrycht, 
górna kreda). Występują tam liczne skamieniałości, np. małże, belemnity, ramienionogi, 
amonity, łodziki czy gąbki. Opoki przechodzą stopniowo w cienką warstwę wapieni, skał 

 

Korzeniowy Dół - przepiękny, bajkowy wąwóz, najczęściej odwiedzany. Wystające, 

poskręcane fantastycznie korzenie drzew rosnących na skarpach nadały mu imię i sławę. 
Niezwykłe światło, przezierające przez korzenie i pnie zlewające się z lessowym podłożem 

i zielenią sprawia, że wrażenia kolorystyczne są tu zdumiewające. Dlatego Wąwóz 
Korzeniowy jest jednym z ulubionych motywów malarskich kazimierskich pejzażystów. Z 
miasteczka do wąwozu możesz dojść piechotą (ok. pól godziny spaceru) lub dojechać 

melexem (odjazd z Rynku / róg ul. Lubelskiej). 
Możesz wybrac sie też na Nocne Zwiedzanie Kazimierza 

Pytaj Recepcję. Więcej informacji tu: 
https://www.facebook.com/PrzewodnikKazimierzDolny/ 

 

Grodzisko średniowieczne w Chodliku (Gmina Karczmiska)  

Zwane Troją Północy, należy do największych (9 ha) i najlepiej zachowanych grodzisk 
wczesnośredniowiecznych w Polsce. Grodzisko to pozostałość po niegdyś pełnym życia 

grodzie z VIII i IX w., zamieszkiwanym przez Słowian z plemienia Lędzian. W grodzie, na 
majdanie, stały drewniane chaty o konstrukcji zrębowej z paleniskami wewnątrz. 
Pośrodku znajdowała się drewniana studnia i plac. Grodzisko otoczone jest  trzema 

współśrodkowymi wałami, które miejscami sięgają 2,5 metra. Niegdyś było jednym z 
głównych grodów plemiennych między Wisłą i Bystrzycą. 

Grodzisko średniowieczne w Żmijowiskach (Gmina Wilków) 
Pierścieniowate grodzisko z IX – X wieku. Pod koniec okresu plemiennego funkcjonował 

tu maleńki (zaledwie 25 m średnicy) gródek, wzniesiony pod koniec IX wieku. 
Obwarowany był wałem ziemnym, z konstrukcją drewnianą. Obok grodu, na 

piaszczystych wydmach rozlokowane były dwie osady, zabudowane domostwami o 
konstrukcji ziemiankowej. Zachowało się ok.1/3 pierwotnej linii wałów do wysokości ok. 
1,5 m. 

Rezerwat „Skarpa Dobrska” - utworzony w 1991 r na zachodniej krawędzi Równiny 

Bełżyckiej, o powierzchni  39,7 ha. Położony jest na gruntach wsi Podgórz i Dobre, w 
granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. 
Przełom Wisły w Małopolsce. Przedmiotem ochrony są naturalne odsłonięcia skał 

czwartorzędowych oraz murawy kserotermiczne, z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat 
słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich 

głębokość dochodzi do 40 metrów. Spośród roślin na szczególną uwagę zasługuje tu 
miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, turzyca 
delikatna, wisienka karłowata. 



 

Źródła:  

https://kraina.org.pl/atrakcje/ 

https://uzdrowisko-naleczow.pl/o-nas/atrakcje/ 

https://www.tripsk.pl/naleczow-atrakcje-turystyczne/ 

https://dwazywioly.pl/oferta/splywy-chodelka/ 

https://uzdrowisko-naleczow.pl/o-nas/atrakcje/
https://www.tripsk.pl/naleczow-atrakcje-turystyczne/
https://dwazywioly.pl/oferta/splywy-chodelka/

