Aktywny weekend w powiecie opolskim

Rowerem, pieszo i dydaktycznie

Malownicze krajobrazy i znakomite powietrze Wrzelowieckiego
Parku Krajobrazowego oraz Chodelskiego Obszaru Krajobrazu
Chronionego tworz¹ doskona³y klimat do aktywnego wypoczynku.
Hotele i liczne gospodarstwa agroturystyczne zachêcaj¹, by wst¹piæ do nich na nocleg i tradycyjne jad³o regionalne.
Zachowa³o siê tu szereg obiektów architektury, wartych zobaczenia.
Pa³ac Kleniewskich w Kluczkowicach wybudowany na
prze³omie lat dwudziestych
i trzydziestych XIX w. Biblioteka pa³acowa w stylu zakopiañskim wg projektu Stanis³awa Witkiewicza. Wokó³
park krajobrazowy. W salach
ekspozycja muzealna, która
stopniowo bêdzie przekszta³cana w muzeum regionalne.

Celem ich utworzenia jest
regulacja ruchu turystycznego
na obszarach chronionych.
Znajduj¹ siê przy nich tablice
informacyjne z przebiegiem
szlaków i œcie¿ek,
punkty widokowe i zadaszenia.

Klasycystyczny dworek Ignacego Wessla
wybudowany 1840r.
w parku w stylu angielskim w Karczmiskach za³o¿onym
przez ksiê¿n¹ Izabelê
Czartorysk¹.
Na uwagê zas³uguj¹ budowle sakralne w Opolu Lubelskim,
Karczmiskach, Zag³obie, Piotrawinie, Ratoszynie, Rybitwach,
Wilkowie, Wrzelowcu i Kraczewicach
oraz ruiny koœcio³a MB Loretañskiej w Chodlu.
Ruiny barokowej œwi¹tyni p.w. Matki
Boskiej Loretañskiej w Chodlu wybudowanej w 1750 roku przez Jezuitów.
Koœció³ p.w. œœ.
Stanis³awa Bpa
i Tomasza Aposto³a w Piotrawinie – najstarszy
i najcenniejszy
zabytek sakralny
pow. opolskiego
klasy „0” wybudowany w latach
1440-41 w stylu
gotyckim.

W stadninach koni mo¿na
nauczyæ siê dyscypliny, odpowiedzialnoœci i opieki nad
zwierzêtami. Prowadzi siê tu
równie¿ zajêcia dla dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
Corocznie odbywaj¹ siê Okrêgowe Zawody JeŸdzieckie

Oznakowane szlaki
rowerowe, piesze i œcie¿ki
dydaktyczne powiatu
opolskiego to malownicze
trasy umo¿liwiaj¹ce
wypoczynek, rekreacjê
i uprawianie turystyki.

Szlaki rowerowe:
„Kazimierz Dolny–Opole Lub.–Bêczyn” – k. ¿ó³ty, d³. ok. 68 km
„Dolina Chodelki” – kolor niebieski, d³ugoœæ ok. 51 km
„Nitk¹ kolejki w¹skotorowej” – kolor czarny, d³ugoœæ ok. 48 km
„Opole Lubelskie–Solec nad Wis³¹” – k. czarny, d³. ok. 24 km
„Powiœle” – kolor zielony, d³ugoœæ ok. 15 km
„Ma³opolski Prze³om Wis³y” – kolor zielony, d³ugoœæ ok. 18 km
„Kazimierz Dolny–Kraœnik” – k. czerwony, d³ugoœæ ok. 107 km
„Goœciniec Piotrawiñski” – kolor czarny, d³ugoœæ ok. 46 km

Klasycystyczny Pa³ac w
parku w Niezdowie wybudowany w latach 1785 –
87 przez ówczesnego
w³aœciciela Opola Aleksandra Lubomirskiego.

K oñski œwiat

w Skokach Przez Przeszkody, a
zawodnicy z sekcji jeŸdzieckiej
bior¹ udzia³ w licznych imprezach
sportowych na terenie ca³ego kraju.

Popularne s¹ przeja¿d¿ki
bryczkami organizowane
przy okazji festynów. Chêtnie
korzystaj¹ z nich dzieci,
nowo¿eñcy, a tak¿e uczestnicy wycieczek w¹skotorówk¹.

Nad wod¹
Na terenie powiatu s¹ liczne rzeki,
zalewy i stawy, które umo¿liwiaj¹
wypoczynek wêdkarzom i zwolennikom p³ywania. Œwietnie mo¿na
wypocz¹æ nad Wis³¹, Chodelk¹,
Bartkowym £ukiem, zalewem w
Chodlu i Kluczkowicach.
W okresie letnim s¹ udostêpnione profesjonalnie
przygotowane k¹pieliska w
Opolu Lubelskim i Poniatowej, gdzie dodatkowo
mo¿na wypo¿yczyæ kajaki
i rowery wodne. Przy z³ej
pogodzie s³u¿y jedyna

Œcie¿ki dydaktyczne:
„Œcie¿ka przyrodnicza Kleniewo” – kolor zielony, d³ugoœæ 3 km,
czas przejœcia ok. 1 godzina
„Dobre-Podgórz” – kolor ¿ó³ty, d³ugoœæ ok. 7 km, czas przejœcia
ok. 2,5 godziny
„Rogów” – k. czerwony, d³ugoœæ 6 km, czas przejœcia ok. 3 godziny
Szlaki piesze i œcie¿ki:
„Szlak Nadwiœlañski” kolor niebieski, d³ugoœæ ok.
107 km
„Œcie¿ka spacerowa po
Wrzelowieckim Parku
Krajobrazowym” - kolor:
zielony, d³ugoœæ ok. 10 km,
czas przejœcia ok. 4 godz.

na terenie powiatu (w Poniatowej)
kryta p³ywalnia z bezpiecznym
brodzikiem dla dzieci.

Kolejk¹ w¹skotorow¹ przyjemniej
Jedyna na LubelszczyŸnie kolejka w¹skotorowa znajduje siê w zasobach Powiatu Opolskiego. Trasa prowadzi m. in. przez P³askowy¿
Na³êczowski i Kotlinê Chodelki. Na stacji w Karczmiskach znajduj¹
siê warsztaty taboru i inne budynki stacyjne z pocz¹tku XX wieku
oraz Izba Pamiêci Kolejowej z ciekawymi eksponatami, Galeri¹
Obrazów i Grafik poœwiêconych w¹skotorówce. Wagoniki klasyczne i w stylu retro ci¹gnie lokomotywa spalinowa.

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. (0-81) 827-22-60
fax (0-81) 827-22-36
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

Sponsorzy:

Wilków
Na ¿yczenie uczestników wycieczki sk³ad zatrzymuje siê w atrakcyjnych miejscach umo¿liwiaj¹c turystom przejazd bryczkami do grodzisk archeologicznych w Chodliku, ¯mijowiskach i Podgórzu oraz
piesze (na grzyby) i rowerowe wycieczki wytyczonymi szlakami.

Hotel S³owik”
ul. Spacerowa 3, 24-320 Poniatowa
tel. fax. 0-81/820 41 61
www.hotel-slowik.pl

Agroturystyka
W powiecie opolskim znajduje siê 17 dobrze wyposa¿onych
i przygotowanych do podejmowania goœci gospodarstw agroturystycznych. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.opole.lublin.pl/turystyka/gospodarstwa agroturystyczne.
W gospodarstwach zagwarantowane jest ca³odzienne wy¿ywienie,
i gotowoœæ przyjmowania goœci przez ca³y rok.
W otoczeniu znajduje siê zieleñ ozdobna, ogrody wypoczynkowe
i warzywne, sady, miejsca na ognisko, grill i huœtawki. Jest mo¿liwoœæ zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwach.
Do dyspozycji goœci s¹ komputery i gara¿e samochodowe.
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Restauracja ”Pod Kogutem”
ul. Brzozowa 4, 24-320 Poniatowa
tel. /0-81/820 41 50
http://pod.kogutem.w.interia.pl
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