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Odkryj swój EDEN

Szanowni Państwo! 

Od wielu lat Polska Organizacja Turystyczna prowadzi działania inicjujące powstanie 

i rozwój produktów turystycznych zapewniających turystom nie tylko spójną 

i innowacyjną ofertę, ale jednocześnie zgodną ze wzorcami zrównoważonego rozwoju 

turystyki. 

Przedstawiamy Państwu propozycję wyjątkowych miejsc, które spełniają zarówno kryteria Przedstawiamy Państwu propozycję wyjątkowych miejsc, które spełniają zarówno kryteria 

atrakcyjności, jak i warunki prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej „Najlepsze 

Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN”. Celem tego pozytywnego 

współzawodnictwa jest wyłonienie miejsc, które nie tylko charakteryzują się ciekawą 

i różnorodną ofertą dla turystów, ale gdzie z wyjątkowym zaangażowaniem dba się i różnorodną ofertą dla turystów, ale gdzie z wyjątkowym zaangażowaniem dba się 

również o środowisko naturalne oraz lokalne dziedzictwo kulturowe. Dotychczas wśród 

motywów przewodnich znalazły się: „Turystyka i obszary chronione”, „Turystyka wodna”, 

„Rewitalizacja miejsc”, „Turystyka dostępna”.

Prezentujemy laureatów wszystkich edycji konkursu EDEN, którzy oferują możliwość 

spędzenia wolnego czasu w sposób niebanalny i obfitujący w moc wrażeń, a także 

odkrycia wyjątkowych miejsc w Polsce. 

Odkryj swój EDENOdkryj swój EDEN
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52009 - Turystyka i obszary chronione

Najlepsza Destynacja:
Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty

Wyróżnione Destynacje:
Barlinek 

Janów Lubelski

Krzemienny Krąg - na Szlaku Żółwia i DinozauraKrzemienny Krąg - na Szlaku Żółwia i Dinozaura

Region Dorzecza Nadbużańskiego

2010 - Turystyka Wodna

Najlepsza Destynacja:
Dolina i Bagna Biebrzy

Wyróżnione Destynacje:
Dolina Baryczy

JezioJezioro Drawsko

Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry

Pętla Żuławska

SPIS TREŚCI

Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne Eden w Polsce 2009-2013



Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały udostępnione dzięki laureatom 
konkursu EDEN na najlepsze europejskie destynacje w Polsce.

2011 - Turystyka i rewaloryzacja obiektów

Najlepsza Destynacja:
Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Wyróżnione Destynacje:
Kostrzyńskie Pompeje

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu

Rudnik nad SanemRudnik nad Sanem

Rynek i Zamek w Siewierzu

2013 - Turystyka dostępna

Najlepsza Destynacja:
Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl

Wyróżnione Destynacje:
Beskidzka 5

BoBory Tucholskie

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Uroczysko Zaborek
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Turystyka i obszary
chronione



Utworzenie Rzeczpospolitej Ptasiej to
pomysł Towarzystwa Przyjaciół Słońska
„Unitis Viribus”, którego założenia obejmują
promocję nadwarciańskich rozlewisk oraz
zrzeszanie miłośników ptaków
odwiedzających tereny Ujścia Warty.

W Słońsku, będącym stolicą ptasiejW Słońsku, będącym stolicą ptasiej
republiki, można otrzymać pamiątkowy
paszport, tym samym stając się
obywatelem tego państwa. Uzyskanie
w tym dokumencie pieczątki z wizerunkiem
ptaka roku potwierdza pobyt
w Rzeczpospolitej Ptasiej

Najlepsza Destynacja Eden 2009
Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty

Informacja turystyczna,  tel.: +48 95 757 22 12, + 48 607 08 13 17, Stacja Pomp 2, 66-436 Słońsk

www.pnujsciewarty.gov.pl      www.hoopoe.com.pl 6

http://www.pnujsciewarty.gov.pl
http://www.hoopoe.com.pl


Najlepsza Destynacja EDEN 2009 - Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty

Ujście Warty to jeszcze mało znana kraina ptaków i wody w zachodniej 
Polsce. Kilkanaście tysięcy hektarów mokradeł, tworzących bardzo 
ważny w skali europejskiej obszar bytowania ptaków wodno-błotnych, 
jest objętych ochroną w granicach Parku Narodowego Ujście Warty, 
jak również parku krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.

Informacja turystyczna,  tel.: +48 95 757 22 12, + 48 607 08 13 17, Stacja Pomp 2, 66-436 Słońsk

www.pnujsciewarty.gov.pl      www.hoopoe.com.pl 7

http://www.pnujsciewarty.gov.pl
http://www.hoopoe.com.pl


Najlepsza Destynacja EDEN 2009 - Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty

Dotychczas w Rzeczpospolitej Ptasiej 
odnotowano obecność przeszło 270 
gatunków ptaków, w tym ponad 170 
lęgowych. 

Już na przedwiośniu można tu podziwiać Już na przedwiośniu można tu podziwiać 
wielotysięczne stada kaczek, w kwietniu na 
wynurzonych z wody wysepkach odbywają 
tokowiska bataliony, do lęgów przystępują 
rycyki, czajki, krwawodzioby, a także po kilka 
gatunków perkozów, mew i rybitw. 

Latem na łąkach widać białe i czaLatem na łąkach widać białe i czarne 
bociany oraz  żurawie. Jesień to czas 
wędrówek gęsi arktycznych, natomiast zimą 
można obserwować łabędzie krzykliwe 
i bieliki. 

Informacja turystyczna,  tel.: +48 95 757 22 12, + 48 607 08 13 17, Stacja Pomp 2, 66-436 Słońsk

www.pnujsciewarty.gov.pl      www.hoopoe.com.pl 8

http://www.pnujsciewarty.gov.pl
http://www.hoopoe.com.pl


Barlinek

Barlinek, Europejska Stolica Nordic Walking, to miasto, którego historia sięga 
1278 roku. Niegdyś zwane „Turystyczną Perłą Nowej Marchii” dzisiaj ma 
charakter magiczny. W otoczeniu starych kamieniczek, zabytkowych murów 
obronnych, malowniczego jeziora ze stadkiem białych łabędzi można 
odpocząć z dala od zgiełku wielkich aglomeracji. 

To miasto Emanuela Laskera, szachowego 
arcymistrza, który przez 27 lat rządził 
w królestwie szachów. Wyjątkowe miejsce w królestwie szachów. Wyjątkowe miejsce 
położone w województwie 
zachodniopomorskim jest znane z piękna 
okolicznych lasów, jezior i otaczającej 
przyrody. W samym Barlinku znajdują się trzy 
jeziora, z których największe to Jezioro 
Barlineckie z czterema wyspami. W okolicy 
znajduje się ok. 30 innych jezior i oczek znajduje się ok. 30 innych jezior i oczek 
leśnych. 

Centrum Informacji Turystycznej, tel.: + 48 95 7462-874, ul. Paderewskiego 7,  74-320 Barlinek

www.it.barlinek.pl www.stolicanordicwalking.pl 9

http://www.it.barlinek.pl
http://www.stolicanordicwalking.pl


Barlinek - to mnie rusza!

Większość z nich wiedzie po malowniczym 
Barlinecko-Gorzowskim Parku 
Krajobrazowym, który słynie z pięknych 
kompleksów leśnych z jarami, jeziorami 
i strumykami. Na gości czeka blisko 1000 
miejsc noclegowych, przytulne kafejki 
i restauracje, wiele wypożyczalni sprzętu i restauracje, wiele wypożyczalni sprzętu 
wodnego, Klub Żeglarski, stadnina koni, 
korty tenisowe i inne atrakcje aktywnego 
wypoczynku. W czerwcu odbywają się Dni 
Barlinka, podczas których główną atrakcją 
jest barwne widowisko Koronacji Królowej 
Puszczy Barlineckiej. 

Ponad 50% powierzchni gminy zajmują lasy z bogactwem grzybów, jagód oraz 
zwierzyny. Znajduje się tu szlak wodny po Jeziorze Barlineckim, są szlaki dla 
turystów pieszych, ścieżki rowerowe i trasy nordic walking. Trasy mają długość 
około 230 km. 

Centrum Informacji Turystycznej, tel.: + 48 95 7462-874, ul. Paderewskiego 7,  74-320 Barlinek

www.it.barlinek.pl www.stolicanordicwalking.pl10

http://www.it.barlinek.pl
http://www.stolicanordicwalking.pl


Ziemia Janowska to miejsce, które pozwala nabrać sił z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku, odetchnąć pełną piersią, ale także przeżyć 
niezapomnianą przygodę w siodle, kajaku, samochodach terenowych, na 
nartach biegowych lub pędząc „pendzokiem”. 

To miejsce, gdzie chodzenie po bagnach naprawdę wciąga i gdzie można To miejsce, gdzie chodzenie po bagnach naprawdę wciąga i gdzie można 
stanąć oko w oko z wilkiem lub głuszcem. Tutaj można pozwolić sobie na 
małpie figle w parku linowym, skoczyć z Wieży Mocy, zawisnąć na Diabelskim 
Wahadle lub pobrudzić sobie ręce, lepiąc gliniany garnek. Złote, naturalne 
plaże zachęcają, aby ściągnąć buty i zanurzyć stopy w miękkim piasku nad 
brzegiem Zalewu. 

Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl 11

http://www.janowlubelski.pl


Janów Lubelski - Zoom Natury

Szum jodeł i sosen zaprasza do spacerów 
pachnących żywicą oraz rowerowych 
wycieczek do ostoi konika w Szklarni, gdzie 
rozbrzmiewa muzyka suki biłgorajskiej. Tutaj 
można dotknąć drzew splamionych krwią 
powstańców oraz partyzantów walczących na 
Porytowym Wzgórzu podczas największej 
bitwy pabitwy partyzanckiej II wojny światowej. 

Podążając śladami objawień Maryjnych, warto 
udać się do Sanktuarium – perły 
późnobarokowej architektury. Po 
przekroczeniu „bramy” Lasów Janowskich 
można zwiedzić kapliczkę w Kruczku oraz 
udać się do Momot Górnych, gdzie mieści się 
„dzieło serca i rąk” – zabytkowy, drewniany 
kościółek. Janów Lubelski to także bogactwo kościółek. Janów Lubelski to także bogactwo 
regionalnych przysmaków, opartych na darach 
natury. 

www.janowlubelski.pl12

http://www.janowlubelski.pl


Kopalnie krzemienia pasiastego sprzed 
3000 lat, dymarki z czasów rzymskich, 
których ślady można spotkać na każdym 
kroku, monumentalne ruiny walcowni 
w Nietulisku, kominy starej ostrowieckiej czy w Nietulisku, kominy starej ostrowieckiej czy 
bodzechowskiej huty, malownicze przełomy 
Kamiennej w Podgrodziu i Bałtowie oraz 
Góry Świętokrzyskie. Wszystkie te 
niesamowite miejsca leżą na 
najsłynniejszym handlowym szlaku świata – 
Szlaku Bursztynowym.

Krzemienny Krąg
Na Szlaku Żółwia i Dinozaura

Informacja turystyczna,  tel. +48 41 264 12 93 wew. 34, 27-423 Bałtów 55

www.krzemiennykrag.info    www.baltow.info    www.juraparkbaltow.plwww.krzemiennykrag.info    www.baltow.info    www.juraparkbaltow.pl 13

http://www.www.krzemiennykrag.info
http://www.www.baltow.info
http://www.www.juraparkbaltow.pl


Krzemienny Krąg – na Szlaku Żółwia i Dinozaura

W Bałtowie powstał pierwszy w naszej części Europy Park Jurajski, a wraz z nim 
nowe produkty turystyczne – spływ tratwami po rzece Kamiennej, Zwierzyniec 
Bałtowski czy stok narciarski, które rocznie odwiedza ponad pół miliona gości. 

To tu można stanąć oko w oko z dinozaurem, zobaczyć ślad czarciej stopy 
odpocząć w cieniu drzewa zasadzonego przez samego króla Sobieskiego.
Ogromną wartość szlaku wzbogaca turystyczna trasa tematyczna prowadząca 
śladami Witolda Gombrowicza.

Informacja turystyczna,  tel. +48 41 264 12 93 wew. 34, 27-423 Bałtów 55

www.krzemiennykrag.info    www.baltow.info    www.juraparkbaltow.plwww.krzemiennykrag.info    www.baltow.info    www.juraparkbaltow.pl14

http://www.www.krzemiennykrag.info
http://www.www.baltow.info
http://www.www.juraparkbaltow.pl


Region Nadbużański, położony niedaleko 
Warszawy w województwach mazowieckim 
i lubelskim, jest pod względem geograficznym 
uznawany za wschodnie Mazowsze i zachodnie 
Podlasie. 

Charakteryzuje się unikalnym w skali światowej Charakteryzuje się unikalnym w skali światowej 
środowiskiem przyrodniczym, bogatymi w faunę 
i florę kompleksami leśnymi oraz rzeką Bug 
z jego lewym dopływem, rzeką Liwiec. 
Niezwykłe piękno i oryginalność Bugu wynika 
z faktu, iż jest on ostatnią w Europie z faktu, iż jest on ostatnią w Europie 
nieuregulowaną, dziko płynącą w swoim 
naturalnym korycie rzeką.

Region Dorzecza Nadbużańskiego

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, tel. +48 512 147 131, ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce

www.nlot.pl     www.znurtembugu.pl 15

http://www.nlot.pl
http://www.znurtembugu.pl


Region Dorzecza Nadbużańskiego

W regionie znajduje się wiele zabytków 
o charakterze sakralnym oraz zespołów o charakterze sakralnym oraz zespołów 
dworsko-pałacowych, a także  cmentarzy, 
pomników i miejsc pamięci. Nawiązują one do 
ważnych wydarzeń i postaci historycznych 
między innymi:  Powstania Styczniowego, 
marszu Napoleona na Moskwę, I i II Wojny 
Światowej. 

Jest tu również wiele możliwości do uprawiania Jest tu również wiele możliwości do uprawiania 
turystyki aktywnej: jazdy konnej, turystyki 
wodnej, wędkarstwa, spływów kajakowych, 
wędrówek pieszych, jazdy rowerem, lotów 
balonem czy szybowcem, a także aktywności  
związanych z przyrodą i życiem wsi.

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, tel. +48 512 147 131, ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce

www.nlot.pl     www.znurtembugu.pl 16

http://www.nlot.pl
http://www.znurtembugu.pl


20102010
Turystyka Wodna
2010
Turystyka Wodna



Punkt Informacji Turystycznej Biebrzański Park Narodowy
Osowiec -Twierdza 8,  19-110 Goniądz, tel. +48 85 738 30 35,  tel. + 48 509 970 035

www.biebrza-eden.eu     www.biebrza.org.pl     info@la-ventura.pl

Najlepsza Destynacja Eden 2010
Dolina i Bagna Biebrzy

Dolina i bagna Biebrzy to jedne z najrozleglejszych mokradeł w Europie 
Środkowej, od 20 lat chronione jako Biebrzański Park Narodowy, największy 
park narodowy w Polsce o powierzchni prawie 600 km². 

Symbolem parku są bobry, a także łosie, które mają tu jedyną naturalną Symbolem parku są bobry, a także łosie, które mają tu jedyną naturalną 
ostoję w tej części Europy. Park słynie jako miejsce występowania wielu 
gatunków ptaków wodno-błotnych, które w ogromnych ilościach zatrzymują 
się na rozlewiskach Biebrzy podczas wiosennych przelotów. Wśród turystów 
dużą grupę stanowią ornitolodzy.

18

http://www.biebrza-eden.eu
http://www.biebrza.org.pl
mailto:info@la-ventura.pl


Ciekawą formą spływów po Biebrzy są 
tratwy. Tratwa biebrzańska posiada na 
swojej platformie m.in. sypialnię, 
jadalnię i taras widokowy. Szczególnie 
polecana jest turystom, którzy chcą 
obcować z dziewiczą przyrodą. 

Najlepsza Destynacja Eden 2010 - Dolina i Bagna Biebrzy

Punkt Informacji Turystycznej Biebrzański Park Narodowy
Osowiec -Twierdza 8,  19-110 Goniądz, tel. +48 85 738 30 35,  tel. + 48 509 970 035

www.biebrza-eden.eu     www.biebrza.org.pl     info@la-ventura.pl
19

http://www.biebrza-eden.eu
http://www.biebrza.org.pl
mailto:info@la-ventura.pl


Inną atrakcją Biebrzy są też spływy 
kajakowe dziką i nieujarzmioną rzeką w 
rozległej dolinie. Na szlaku 
wyznaczono miejsca biwakowe, 
którymi opiekują się miejscowi 
gospodarze, życzliwie nastawieni do 
turystów.

Najlepsza Destynacja Eden 2010 - Dolina i Bagna Biebrzy

Punkt Informacji Turystycznej Biebrzański Park Narodowy
Osowiec -Twierdza 8,  19-110 Goniądz, tel. +48 85 738 30 35,  tel. + 48 509 970 035

www.biebrza-eden.eu     www.biebrza.org.pl     info@la-ventura.pl
20

http://www.biebrza-eden.eu
http://www.biebrza.org.pl
mailto:info@la-ventura.pl


Dolina Baryczy

Na tym terenie już w średniowieczu cystersi wprowadzali gospodarkę 
rybacką. W czasach współczesnych prowadzi się gospodarkę ekstensywną, 
dzięki czemu zostały zachowane walory przyrodnicze, miejsca będące 
siedliskiem wielu zwierząt i roślin.

Różnorodność i niezwykłość występujących tu gatunków została Różnorodność i niezwykłość występujących tu gatunków została 
potwierdzona poprzez objęcie regionu Doliny Baryczy specjalną ochroną 
ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Utworzono tu również 
największy w Polsce Park Krajobrazowy.

Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu, Tel. +48 71 383 00 35
Pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz

www.barycz.pl 21

http://www.barycz.pl


Stawy milickie, jako jedyny obszar 
wodny w Polsce, należą do światowej 
sieci Living Lakes (Żyjące jeziora). 
Obszary wodno-błotne Doliny Baryczy 
są objęte również Konwencją 
Ramsarską, chroniącą obszary 
podmokłe i ptactwo wodno-błotne.

Obszar sprzyja rozwojowi turystyki Obszar sprzyja rozwojowi turystyki 
aktywnej. Fundacja w ramach 
projektów organizuje spływy kajakowe 
po Baryczy, wędrówki wśród stawów 
połączone z obserwacjami ptaków czy 
też przejażdżki konne. 

Dolina Baryczy - blisko przyrody

Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu, Tel. +48 71 383 00 35
Pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz

www.barycz.pl22

http://www.barycz.pl


Czaplinek, miasteczko położone w województwie zachodniopomorskim, 
stwarza doskonałe warunki dla ludzi poszukujących spokoju, czystego 
powietrza, słońca i wspaniałych przygód. W głównej mierze jest to zasługa 
jeziora Drawsko. 

Jezioro Drawsko oglądane z góry wygląda jak gwiazda rzucona na 
poduszkę z ciemnego aksamitu. Za gwiazdę również uchodzi. Ma urok, styl 
i możliwości. Pod względem głębokości zajmuje drugie miejsce w kraju 
(83 m). Charakteryzuje się rozbudowaną linią brzegową, której długość (83 m). Charakteryzuje się rozbudowaną linią brzegową, której długość 
wynosi 76 km. Posiada liczne zatoki i kilka półwyspów.

Gmina Czaplinek, tel.: +48 94 372 62 00, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

www.czaplinek.pl

Jezioro Drawsko

23

http://www.czaplinek.pl


Na jeziorze znajduje się 12 wysp, 
w tym piąta pod względem wielkości 
śródlądowa wyspa w Polsce – Bielawa.

Jezioro Drawsko urzeka nie tylko Jezioro Drawsko urzeka nie tylko 
wodniaków wszelkiej maści, ale także ci, 
którzy nie pływają, dostrzegają urodę tego 
jeziora: ciszę flauty, spienione bałwany fal, 
wschód i zachód słońca, odbijające się 
w wodzie promienie słońca, białe żagle, 
zimowy lód, żerujące ptaki i polujące bieliki.

Jezioro Drawsko - przystań nad brzegiem…

Gmina Czaplinek, tel.: +48 94 372 62 00, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

www.czaplinek.pl24

http://www.czaplinek.pl


Międzyodrze to torfowa dolina pomiędzy ramionami Wschodniej 
i Zachodniej Odry na obszarze Niziny Szczecińskiej. Obszar 
rozciąga się na 77 km, a jego szerokość w niektórych miejscach 
dochodzi do 11 km. 

Jest to największe w Środkowej Europie torfowisko z unikalną Jest to największe w Środkowej Europie torfowisko z unikalną 
florą i fauną. Ta droga wodna umożliwia barkom oraz jachtom 
żaglowym i motorowym przepłynięcie przez niemieckie kanały 
Friedrichsthal – Hohensaten oraz Havela do Berlina i dalej do 
Europy.

Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry 

www.bszb.pl 25
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Międzynarodowa droga wodna obejmująca 
Odrę Wschodnią i Zachodnią jest 
promowana jako Szlak wodny Berlin – 
Szczecin – Bałtyk. W północnej części 
Międzyodrza znajduje się Park Krajobrazowy 
Doliny Dolnej Odry o powierzchni ok. 6009 
ha i powierzchni otuliny 1149 ha. Oprócz 
ochochrony unikatowego w skali Europy 
torfowiska park został stworzony w celu 
ochrony licznej fauny wodnej i bagiennej, 
ryb, mięczaków, zagrożonej flory i ginących 
zespołów roślinnych. 

Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry

26

http://www.bszb.pl


Obejmuje sieć szlaków wodnych łączących 
ze sobą Wisłę, Martwą Wisłę, Szkarpawę, 
Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał 
Jagielloński, rzeki Elbląg i Pasłękę oraz 
Zalew Wiślany. 

Na 303 kilometrach łącznie można Na 303 kilometrach łącznie można 
żeglować i przeżyć przygodę na pokładzie 
kajaka, jachtu, łodzi motorowej czy 
hausbota. Szlaki wodne Pętli Żuławskiej są 
dostępne dla wodniaków zarówno od 
strony Morza Bałtyckiego, jak i szlaków 
śródlądowych. Na turystów czeka 
nowoczesna infrastruktura wodniacka. nowoczesna infrastruktura wodniacka. 

Pętla Żuławska 

Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej, tel.: + 48 58 732 70 41
Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk 

www.petla-zulawska.pl       www.pomorskie.travel 27
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Pętla Żuławska 

Pętla Żuławska łączy w sobie atrakcyjną 
sieć szlaków wodnych, wyposażonych 
w nowoczesną infrastrukturę, 
z fascynującą przyrodą oraz atrakcjami 
dziedzictwa kulturowego Żuław 
Wiślanych. 

Wśród tych ostatnich wyróżniają się Wśród tych ostatnich wyróżniają się 
unikatowe w skali kraju zamki gotyckie 
czy holenderskie domy podcieniowe, 
a także zabytki hydrotechniczne, mosty a także zabytki hydrotechniczne, mosty 
zwodzone i śluzy. Dzięki walorom 
przyrodniczym, hydrograficznym, 
kulturowym, kompleksowej infrastrukturze 
w obszarze Delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego może śmiało pretendować do 
miejsca najlepiej przygotowanego 
i przyjaznego uprawianiu turystyki wodnej i przyjaznego uprawianiu turystyki wodnej 
w Polsce.

Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej, tel.: + 48 58 732 70 41
Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk 

www.petla-zulawska.pl         www.pomorskie.travel28
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20112011
Turystyka i  rewaloryzacja
obiektów

2011
Turystyka i  rewaloryzacja
obiektów



Gościnny Żyrardów zaprasza na spacer po 
urokliwych XIX-wiecznych uliczkach jedynej 
w Europie poprzemysłowej osady, która 
zachowała się w 95%. Żyrardów, dawna 
polska stolica lnu, zachwyca bogactwem 
zabytków industrialnych, jakich chyba nikt 
nie spodziewał się zastać w tak niewielkim 
mieście. Jeszcze jeden powód do złożenia mieście. Jeszcze jeden powód do złożenia 
wizyty w Żyrardowie to bogata oferta 
kulturalna. 

Najlepsza Destynacja EDEN 2011
Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Centrum Informacji Turystycznej,  tel. + 48 46 854 28 28, ul. Maja 45, 96-300 Żyrardów

www.zyrardow.pl30
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 Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Na licznych koncertach, wystawach czy spektaklach teatralnych każdy – 
niezależnie od zainteresowań i nastroju – znajdzie coś dla siebie. 
O wspaniałej historii miasta świadczą zabytki, do których należy kościół 
pw. Matki Bożej Pocieszenia, jedna z największych świątyń na Mazowszu, pw. Matki Bożej Pocieszenia, jedna z największych świątyń na Mazowszu, 
Ochronka z 1875 r., najstarsze funkcjonujące przedszkole na terenie Polski, 
Resursa z olśniewającą salą balowo-teatralną, willa Karola Dittricha jr. 
położona w „Najpiękniejszym Parku Mazowsza”, a także dawna 
zrewitalizowana Fabryka Wyrobów Lnianych, miejsce łączące przeszłość 
z teraźniejszością.

Centrum Informacji Turystycznej,  tel. + 48 46 854 28 28, ul. Maja 45, 96-300 Żyrardów

www.zyrardow.pl 31
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 Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Ponad 200 zabytkowych obiektów 
osady fabrycznej zachwyca na równi 
z gościnnością hoteli, urokliwymi 
restauracjami i nastrojowymi kafejkami 
usytuowanymi w wyjątkowej atmosferze 
tętniących życiem uliczek wijących się 
pomiędzy pofabrycznymi murami.

Centrum Informacji Turystycznej,  tel. + 48 46 854 28 28, ul. Maja 45, 96-300 Żyrardów

www.zyrardow.pl32
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Do najciekawszych zabytków Kostrzyna 
należą „Kostrzyńskie Pompeje” – ruiny 
twierdzy i Starego Miasta z zachowaną 
siatką ulic.

Twierdza Kostrzyn, wzniesiona w latach 
1537-1568, składała się z sześciu 
bastionów spiętych murami kurtynowymi 
i otoczonymi fosą oraz rawelinami. i otoczonymi fosą oraz rawelinami. 
Stanowiła arcydzieło sztuki fortyfikacyjnej. 
Na przełomie XVII i XVIII wieku była 
największą po Magdeburgu niemiecką 
twierdzą. Do dziś przetrwały mury 
obronne, Brama Berlińska, Brama 
Chyżańska, rawelin August Wilhelm, trzy 
bastiony („Filip”, „Brandenburgia” oraz bastiony („Filip”, „Brandenburgia” oraz 
„Król”), fragmenty fosy i forty zewnętrzne. 

Kostrzyńskie Pompeje

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, tel. +48 95 752 2360, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.muzeum.kostrzyn.pl 33
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Kostrzyńskie Pompeje

Twierdza otacza teren Starego Miasta, 
zniszczonego podczas II wojny światowej. 
Ruiny miasta, tzw. „Kostrzyńskie Pompeje”, są 
jedyną w swoim rodzaju atrakcją turystyczną. 
Dobrze zachował się historyczny układ ulic, 
bruki i chodniki, ruiny budynków – zamku, 
kościoła i zabudowy miejskiej.

Na Starym Mieście corocznie odbywają się Na Starym Mieście corocznie odbywają się 
Dni Twierdzy Kostrzyn. Sceneria kazamatów
i tego miejsca, gdzie „mówią kamienie”, tworzy 
klimat, którego śladów nie sposób odnaleźć 
w pomieszczeniach domów kultury czy 
amfiteatrach.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, tel. +48 95 752 2360, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.muzeum.kostrzyn.pl34
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Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu utworzone zostało 
w maju 1985 roku, jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa 
w Szreniawie. Bazę lokalową placówki stanowią 2 obiekty: budynek 
mieszkalny osadnika olęderskiego i stodoła olęderska

W muzeum znajdują się następujące wystawy stałe:
• „Historia wikliniarstwa i plecionkarstwa w Polsce”
• „Historia chmielarstwa w Polsce”
• „Odmiany wikliny oraz innych surowców
       i materiałów plecionkarskich”
• „Artystyczne i użytkowe formy wiklinowe”
•• „Kosze dawniej i dziś – 100 lat polskiego         
      wzornictwa plecionkarskiego” 

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl
 

www.nowytomysl.pl     www.muzeum-szreniawa.plwww.nowytomysl.pl   www.muzeum-szreniawa.pl   nowytomysl@muzeum-szreniawa.pl
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl

 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl
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Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu 

Prezentowane są również ekspozycje plenerowe 
oraz stanowiska ekspozycyjne związane 
z przetwórstwem wierzby.  

Muzeum organizuje lekcje muzealne z zakresu 
uprawy i przetwórstwa wikliny, wyplatania, historii 
wikliniarstwa, plecionkarstwa i chmielarstwa, 
a także warsztaty wikliniarskie dla dzieci, a także warsztaty wikliniarskie dla dzieci, 
młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz w formie 
terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. 
Muzeum organizuje również pokazy wyplatania, 
gotowania i korowania wikliny.

Odbywają się tu również co Odbywają się tu również co roku czerwcowe 
Ogólnopolskie  Plenery Wikliniarskie oraz 
wrześniowe Spotkanie Młodych Plecionkarzy. 

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl
 

www.nowytomysl.pl     www.muzeum-szreniawa.plwww.nowytomysl.pl   www.muzeum-szreniawa.pl   nowytomysl@muzeum-szreniawa.pl
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl

 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, tel.: +48 614 422 311, ul. Topolowa 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl
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Miasteczko Rudnik nad Sanem, perełka na mapie Polski i Podkarpacia, 
zachwyca oryginalnymi, wiklinowymi rzeźbami, które znajdują się w jego obrębie 
i pięknie komponują się z lokalną przyrodą.

Unikalne rudnickie rękodzieło cechuje bogate wzornictwo i najwyższa jakość 
wykonania w oparciu o miejscowy, ekologiczny surowiec. Dynamiczny rozwój 
przemysłu wikliniarskiego i dobrze opanowane rzemiosło sprawia, że wyroby 
plecionkarskie z Rudnika nad Sanem są znane na całym świecie. 

Rudnik nad Sanem

Centrum Wikliniarstwa, tel. + 48 15 649 26 13, ul. Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem 

www.mokrudnik.pl 37
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Rudnik nad Sanem

Zarówno wiklinowe monumentalne rzeźby, jak 
i suknie z dodatkiem wiklinowej biżuterii to 
znaki rozpoznawcze Polskiej Stolicy Wikliny. 
Rudnik nad Sanem, ośrodek wikliniarstwa, 
jest jedną z najnowocześniejszych placówek 
tego typu w Polsce, która przełamuje 
„muzealne stereotypy”. Polska Stolica Wikliny 
posiada odpowiednią bazę noclegową posiada odpowiednią bazę noclegową 
i gastronomiczną. 

Wypoczywa się tutaj miło i przyjemnie 
głównie dzięki gościnności gospodarzy 
oferujących liczne atrakcje: wędkowanie, 
grzybobranie, wycieczki piesze, rowerowe, 
biesiady przy ognisku z degustacją dań 
kuchni regionalnej, a przede wszystkim 
poznawanie tajników wyplatania wiklinowych 
koszy.koszy.

Centrum Wikliniarstwa, tel. + 48 15 649 26 13, ul. Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem 

www.mokrudnik.pl38
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Rynek i Zamek w Siewierzu

Siewierz, piękne miejsce będące kiedyś 
sławnym na całą Polskę Księstwem 
Siewierskim, może poszczycić się wieloma 
zabytkami, miejscami ciekawymi pod 
względem przyrodniczym i turystycznym 
oraz niezwykle gościnnymi mieszkańcami 
i urodziwymi mieszkankami, o czym i urodziwymi mieszkankami, o czym 
świadczy ludowa pieśń „Od Siewierza 
jechał wóz, malowane panny wiózł…”.

Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu, tel. +48 32 674 24 61, ul. Kościuszki 5  42-470 Siewierz  

  www.siewierz.pl 39
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Rynek i Zamek w Siewierzu

Świadkami ciekawej i długiej historii są zabytki znajdujące się na terenie gminy: 
ruiny zamku książąt siewierskich, gdzie często odbywają się turnieje rycerskie, 
średniowieczny układ urbanistyczny Rynku czy perła architektury romańskiej, 
kościół św. Jana Chrzciciela.

Tu można odpocząć od wielkomiejskiego 
zgiełku, dobrze zjeść, delektując się gęsimi 
żołądkami, naturalnie wypiekanym chlebem, 
z którego Siewierz słynie w całym regionie, 
siewierskim żurkiem o pilnie strzeżonej 
recepturze, aktywnie spędzić czas, 
korzystając z nowoczesnych obiektów 
sportowych. Można usiąść na rynku i po sportowych. Można usiąść na rynku i po 
prostu delektować się niepowtarzalną 
atmosferą tego miasta.

Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu, tel. +48 32 674 24 61, ul. Kościuszki 5  42-470 Siewierz  

  www.siewierz.pl40
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2013
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Tysiącletni Przemyśl jest jednym z najstarszych 
i najpiękniejszych polskich miast. Góruje nad nim 
królewski zamek z XIV wieku. Na Starym Mieście 
zobaczymy gotycką Archikatedrę rzymskokatolicką 
z 71-metrową Wieżą Katedralną, Archikatedrę 
greckokatolicką oraz inne zabytkowe kościoły. 

Najlepsza Destynacja EDEN 2013
Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl

Centrum Informacji Turystycznej, tel.: +48 16 675 21 63, ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl

www.przemysl.pl42
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Najlepsza Destynacja EDEN 2013
Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl

Unikalny, pochyły Rynek zdobią kamienice 
z XVI i XVII wieku, kiedy to Przemyśl był z XVI i XVII wieku, kiedy to Przemyśl był 
jednym z największych i najbogatszych miast 
w Polsce. W Wieży Zegarowej ma swoją 
siedzibę unikalne Muzeum Dzwonów i Fajek. 
Warto także zwiedzić bogate ekspozycje 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 
Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz 
Muzeum Archidiecezjalnego. Muzeum Archidiecezjalnego. 

Centrum Informacji Turystycznej, tel.: +48 16 675 21 63, ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl

www.przemysl.pl 43
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Najlepsza Destynacja EDEN 2013
Miasto Turystyczne - Twierdza Przemyśl

W 2. połowie XIX wieku Austriacy zbudowali 
tu jedną z największych twierdz w Europie. 
Po wybuchu I wojny św. oblegały ją 
miesiącami wojska rosyjskie. Ruiny 
potężnych fortów są dzisiaj magnesem 
przyciągającym do miasta wielu turystów. 

Przemyśl jest również doskonałą bazą Przemyśl jest również doskonałą bazą 
wypadową do pobliskiego Krasiczyna, 
Kalwarii Pacławskiej, na Pogórze Przemyskie 
i Pogórze Dynowskie, w Bieszczady, do 
Lwowa i na Kresy. W mieście i jego okolicach 
znajdują się liczne szlaki turystyczne. 
Przemyśl przyciąga także zimą dzięki 
działającemu w mieście stokowi działającemu w mieście stokowi 
narciarskiemu z całorocznym wyciągiem 
krzesełkowym i torem saneczkowym. 

Centrum Informacji Turystycznej, tel.: +48 16 675 21 63, ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl

www.przemysl.pl44
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Beskidzka 5

To serce Beskidu Śląskiego. Oferuje 
połączenie tradycji z nowoczesnością: 
piękne krajobrazy, autentyczną kulturę 
góralską, smakowitą kuchnię oraz unikalne 
zabytki. 

Na amatorów aktywnego wypoczynku 
czekają widokowe szlaki piesze i rowerowe, 
a zimą trasy narciarstwa biegowego a zimą trasy narciarstwa biegowego 
i zjazdowego. Beskidzka 5 niczym misterna 
koniakowska koronka łączy ze sobą 
rozwinięte zaplecze i bazę hotelarską 
z kultywowaniem regionalnych obyczajów
i tradycji. 

www.beskidzka5.pl 45
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Beskidzka 5

Beskidzką 5 od 2004 roku tworzy pięć beskidzkich gmin. W zależności od 
upodobań dysponują one różnymi wariacjami pozytywnej energii: 

• Brenna – siła spokoju;
• Istebna – siła tradycji;
• Szczyrk – siła energii;
• Ustroń – siła zdrowia;
• Wisła – siła źródeł.

Beskidzka 5 - Siła płynie z gór!!! Beskidzka 5 - Siła płynie z gór!!! 

Tutaj poczujesz czym jest prawdziwy 
wypoczynek!

www.beskidzka5.pl46
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Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to magiczne miejsce, 
w którym czas płynie wolniej i pozwala 
rozkoszować się każdą chwilą. 
Nieskażona natura i widoczne 
w codziennym życiu elementy kultury w codziennym życiu elementy kultury 
borowiackiej tworzą niezwykły świat, 
którego motto brzmi: „Las Cię przywita, 
a ludzie ugoszczą”.

Punkt Informacji Turystycznej, tel.: +48 52 334 21 89, ul. Podgórna 3, 89-500 Tuchola

www.it.tuchola.pl          www.portal.tucholski.pl 47
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Bory Tucholskie

W największym polskim rezerwacie
biosfery UNESCO „Bory Tucholskie”
leżącym w pobliżu Bydgoszczy, Gdańska
i Torunia można podziwiać harmonijne
współistnienie człowieka i natury.
Na kajakarzy i wędkarzy czeka ponad
900 u900 urokliwych leśnych jezior
i krystalicznych rzek.

Wędrowcy, cykliści i jeźdźcy mają
możliwość przemierzenia ponad 600 km
oznakowanych szlaków. Ptasie sejmiki,
rykowiska czy aleje drzew tworzą
wspaniałe tematy do zdjęć. Wioski
tematyczne, tematyczne, rezerwaty przyrody, wieża
widokowa – tutaj każdy znajdzie coś dla
siebie

Punkt Informacji Turystycznej, tel.: +48 52 334 21 89, ul. Podgórna 3, 89-500 Tuchola

www.it.tuchola.pl          www.portal.tucholski.pl48
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Duszniki Zdrój – Muzeum Papiernictwa 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju mieści się w jedynym zachowanym 
w Polsce młynie papierniczym, którego powstanie datuje się na 1605 rok. 

Unikatowa papiernia tworzy bezcenny w skali 
europejskiej zabytek techniki, który na 
podstawie decyzji prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku zyskał 
status pomnika historii. Dzięki temu siedziba 
Muzeum Papiernictwa została formalnie 
zakwalifikowana do grupy najcenniejszych 
zabytków, mających szczególne znaczenie zabytków, mających szczególne znaczenie 
dla kultury naszego kraju.

Muzeum Papiernictwa, tel.: +48 74 862 74 00, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój

www.muzpap.pl 49
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Duszniki Zdrój - Muzeum Papiernictwa

W oparciu o technikę opracowaną 
w średniowieczu były tutaj i nadal są 
wytwarzane papiery czerpane. 
W Muzeum PapieW Muzeum Papiernictwa można nie tylko 
oglądać wytwarzanie arkuszy, ale 
również samemu wyczerpać papier ze 
znakiem wodnym lub z odciskiem 
własnej dłoni. 

Natomiast w salach muzealnych 
zaprezentowano historię papieru, 
a także technikę tworzenia znaków a także technikę tworzenia znaków 
wodnych, metody badania właściwości 
papieru. Można tutaj też zapoznać się 
ze znaczeniem papieru w przeszłości 
i we współczesnym świecie.
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Uroczysko Zaborek

Pensjonat „Uroczysko Zaborek” to 
zabytkowy kompleks starej drewnianej 
architektury na terenie Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” 
o powierzchni 70 ha, w pobliżu Stadniny 
Koni Arabskich w Janowie Podlaskim.

Można zamieszkać na Plebanii z 1880 r., Można zamieszkać na Plebanii z 1880 r., 
w wiatraku „Koźlaku”, Bielonym Dworku 
czy Zaścianku. Zabytkowy kościółek służy 
do celów konferencyjnych i 
wystawienniczych. Organizowane są tu 
pobyty grupowe do 100 osób zarówno dla 
młodzieży, jak i osób starszych.

Pensjonat „Uroczysko Zaborek”, tel.: +48 83 341 30 68, Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski
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Uroczysko Zaborek - miejsce z duszą

Otaczająca przyroda stwarza idealne 
warunki do biernego i czynnego 
wypoczynku dla rodzin z dziećmi, 
seniorów, a także niepełnosprawnych.
W ofercie znajdują się jazdy konne, 
przejażdżki wozami, wędrówki rowerowe, 
spływy Bugiem i zajęcia integracyjne.

Pensjonat gwarantuje nie tylko atmosferę Pensjonat gwarantuje nie tylko atmosferę 
polskiego dworu, ale także serwuje dania 
podlaskiej kuchni i zapewnia doskonały 
wypoczynek wśród wszechobecnej 
przyrody.

Pensjonat „Uroczysko Zaborek”, tel.: +48 83 341 30 68, Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski
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