
 
 
WAŻNIEJSZE ATRAKCJE DLA DZIECI 
 
 

Park Labiryntów w Rąblowie 

Pośród kwiatów i leśnych drzew usłyszysz śpiew ptaków i szum lasu, odkryjesz fantastyczne wąwozy lessowe, łan 
olbrzymich traw i pachnące maliny, Twoje zmysły i wyobraźnię rozbudzą wymagające zaangażowania labirynty.  
To zabawa w wiejskich plenerach, gdzie wyobraźnia pozwoli przeżyć wyjątkową przygodę. 
 
 

Park Miniatur W Rąblowie 
50 miniatur architektury drewnianej Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Puław i pobliskich miejscowości. Wszystko po to, 
by pokazać w pigułce to, co najpiękniejsze w regionie, zachęcić do zwiedzenia, zainspirować bogactwem form. 
Wykonane  w skali 1 : 25, są próbą wiernego oddania szczegółów budowli, ich stylu i charakteru. 
 
Więcej znajdziesz: 
https://park-labiryntow.pl/o-parku/ 
 
 

Magicznie Ogrody 
Trzcianki 92, 24-123 Janowiec 

Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce rodzinnym ogrodem tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną 
baśniową historię. Wśród setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkiwane przez niezwykłe 
istoty. Każda z krain to sensoryczne pole doświadczeń, stymulujące rozwój i wyobraźnię. Wszystkie atrakcje to 
wyzwania budujące pewność siebie i poczucie wartości. Całość to przygoda, kontakt z naturą i ciekawie – a przede 
wszystkim wspólnie – spędzony czas. 
 
Więcej znajdziesz: 
https://magiczneogrody.com/o-parku/ 
 
 

Nadwiślańskie drezyny rowerowe 
Stacja Karczmiska 

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

ZOO Wojciechów 
 
Więcej znajdziesz tutaj: 
https://www.zoowojciechow.pl/ 
 

Rejs po Wiśle Kazimierz Dolny 
Statki wypływają z portu w Kazimierzu Dolnym i płyną do „Krowiej wyspy”, mijając po drodze Męćmierz oraz stare 
kamieniołomy. 
 
Więcej znajdziesz tutaj: 
http://www.rejsystatkiem.com.pl/index.php/PL/ 
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Natura Park Linowy 
ul.Puławska 90 24-120 Kazimierz Dolny  

Trasa Natura Parku Liczy łącznie 15 przeszkód gdzie 4 z nich to zjazdy na Tyrolce. Najwyższy punkt przejścia w parku 
zamontowany jest na 13,5 metra nad ziemią a najdłuższy zjazd na tyrolce liczy 60 metrów. Łączny czas przejście jednej 
osoby to około 40 minut.  
 
Więcej znajdziesz tutaj: 
https://www.facebook.com/Natura-Park-Linowy-215805921775872/ 
 

 
Lublin i okolice: 
Czy wiesz że Lublin od wieków nazywany był Kozim Grodem? W herbie miasta widnieje koziołek, a jego wizerunek 
znajdziecie w wielu miejscach - podczas spacerów bądźcie uważni. Warto wiedzieć, że żywe kozy i inne zwierzęta 
gospodarskie zobaczycie w przepięknie zlokalizowanym Muzeum Wsi Lubelskiej (fantastyczny skansen), a znajdujący 
się obok Ogród Botaniczny UMCS zachwyci Was tysiącami wspaniałych roślin. Następnie wybierzcie się 
do Regionalnego Muzeum Cebularza, gdzie przygotujecie, upieczecie i skosztujecie typowo lubelskiego przysmaku. 

Więcej znajdziesz tutaj: 
https://skansen.lublin.pl/pl/ 

https://www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny.htm 
http://www.muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ 

 

Podziemia Kredowe w Chełmie 
22-100 Chełm 
ul. Lubelska 55A 

To unikatowy na skalę światową labirynt podziemnych korytarzy wykutych w skale kredowej, której złoża zalegają 
obficie pod powierzchnią miasta. Ciągną się one pod całym Starym Miastem na kilku kondygnacjach. 

 

Więcej znajdziesz tutaj: 
https://podziemiakredowe.com.pl/ 

 

Gra terenowa „W Zaczarowanym Lessie” 
Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA 
 
Na Łubinowym Wzgórzu zbudowaliśmy Zaczarowany Less, w który mieści się Wioska Wąwitów. To ukryte domki, 
których odszukanie stanowi element gry terenowej. Każde dziecko otrzymuje książeczkę z zadaniami i rysunkami 
Wąwitów. Zabawa rozpoczyna się od odszukania sympatycznych Wąwitów w ogrodzie. Potem to już tylko inwencja i 
wyobraźnia dziecka. Dzieci mają przestrzeń do zabawy,  buszowania w domkach, spinania się po linie, zbierania 
darów.... 
 
Więcej znajdziesz: 
https://lubinowe.pl/pl/rodzinny-hotel-naleczow/ 
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