Miejsca noclegowe,
agroturystyka, jedzenie

.................

Przewodnik turystyczny po wybranych miejscach

Ziemia Lubaczowska

Tuż przy granicy z Ukrainą na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Roztocza
Wschodniego leży kresowa kraina. Ziemia Lubaczowska bo to ona jest bohaterką
niniejszego tekstu, jest niezwykła.
Jej walory turystyczne są unikalne w skali kraju. Ziemia lubaczowska to pogranicze geologiczne, klimatyczne, hydrologiczne, florystyczne. Przyroda tutejsza jest zadziwiająca. To tutaj spotkamy
zjawisko podnoszenia się terenu udokumentowane np. w licznych głębokich jarach. Wytrawny turysta
spotka liczne skamieniałości świadczące o istnieniu zalewów morskich. To na Roztoczu mamy najwięcej dni
słonecznych w Polsce, a aż 34% dni w roku panuje wietrzna cisza. Są to idealne warunki do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej. Na Ziemi Lubaczowskiej spotkamy ok 100 źródeł, które dają początek
licznym krystalicznie czystym ciekom wodnym zasilającym wody Sanu i Bugu. W lecznictwie uzdrowiskowym wykorzystujemy wody zmineralizowane oraz borowinę. Ziemia lubaczowska posiada największe
w kraju złoża tego czarnego złota. Lesistość jest na poziomie ponad 45%, a w gminach Horyniec –
Zdrój i Narol oscyluje w granicach 70%. To wartości jedne z najwyższych w Polsce. W lasach spotkamy
najdorodniejsze jodły w kraju, a bukowe lasy można podziwiać właśnie tu i w Bieszczadach. Liczne
formy ochrony przyrody dodają uroku lokalnej florze. Fauna może zadowolić najbardziej wybrednych
pasjonatów przyrody. Wymieńmy choćby najmniejsze ssaki w Polsce – ryjówkę malutką i aksamitną.
Dla turystów utworzono kilkanaście szlaków i ścieżek turystycznych w tym o zasięgu ogólnokrajowym
Green Velo. Na ziemi lubaczowskiej ma on ponad 84 km.
To tu przez wieki zamieszkiwały różne nacje, które pozostawiły niezwykłe dziedzictwo kulturowe,
materialne jak i duchowe. Na przestrzeni dziejów lubaczowszczyzna należała do Rusi Halickiej do połowy
XIV wieku. Następnie do rozbiorów była częścią państwa polskiego, by na ponad 120 lat wchodzić
w skład cesarstwa austrowęgierskiego. Od stu lat trwa państwowość polska, początkowo wielonarodowa, a
od II wojny światowej jednonarodowa. Zamieszkiwali te ziemie Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy i mniejsze
grupy etniczne. Ich obecność widoczna jest w kościołach, cerkwiach, synagogach czy domach modlitwy.
Spotykamy je również na cmentarzach cywilnych i wojennych. Niepowtarzalne walory kulturowe
zobaczymy we wspomnianych obiektach sakralnych, z których najcenniejszą jest cerkiew w Radrużu
wpisana na listę UNESCO. Unikalna jest cmetarna sztuka ludowa. Bruśnieńskie kamieniarstwo znane
w promieniu prawie 180 km od tej miejscowości. Przez powiat lubaczowski w czasie ostatniej wojny
przeprowadzono tzw. linię Mołotowa. Na terenie powiatu naliczymy ponad 60 bunkrów.
Imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym: Festiwal Dziedzictwa Kresów, Cieszanów
Rock Festiwal, Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju, Folkowisko w Gorajcu.
							

Z dala od zgiełku,
blisko natury i ludzi,
na przysłowiowym końcu świata
jest niewielka wieś Gorajec, a w niej wyjątkowa, pełna pozytywnej
energii i dobrych ludzi agroturystyka Chutor Gorajec. Miejsce spotkań
i żywej tradycji prowadzone przez rodzinę Piotrowskich. Tu czas płynie
inaczej. Nie będzie wam potrzebny telewizor czy telefon, wystarczy
lornetka, aparat i knieje wokół. Zabierzcie na wyprawę dzieci, które
poznają przyrodę dzięki ekoszlakowi czy czatowniom ornitologicznym. To tu dzięki majowemu Dniu Wolności Chłopskiej i lipcowemu
Festiwalowi Folkowisko kultura tradycyjna pogranicza odżywa, trwa i
nabiera nowych kształtów. Przyjedźcie do Gorajca na rowery, na kajaki,
na poznawanie historii pogranicza, na wędrówki po lasach, spotykanie
rysia i orła, po rozmowy ze Zbyszkiem Zielarzem czy Wodzirejem
Marcinem, po wchłanianie kultury i sztuki tego regionu. To tu nauczycie się rozpoznawania ziół, pieczenia proziaków czy ludowego śpiewu
białym głosem. Zwiedzicie zabytkową XVI wieczną cerkiew, która
wypełnia się muzyką podczas organizowanych w Gorajcu koncertów.

www.facebook.com/chutorgorajec
tel. 570 096 596, chutorgorajec@onet.eu

DZIKOWISKO
AGROTURYSTYKA i KONIE
na Roztoczu Wschodnim

Dzikowisko – Agroturystyka i Konie na Roztoczu Wschodnim to gospodarstwo w niewielkiej
wiosce Nowiny Horynieckie, położonej pośród malowniczych lasów i wąwozów, 3 km od uzdrowiskowej miejscowości Horyniec-Zdrój. Nasze siedlisko jest idealnym miejscem na odpoczynek,
gdzie można znaleźć ciszę i spokój. Gościom oferujemy przede wszystkim ciepło i serdeczność,
pobyt w klimatycznym pensjonacie, posmak wiejskiego życia oraz możliwość kontaktu z naszymi
zwierzakami oraz jazd konnych.
Okolica:
Naszym Gościom oferujemy:
- 5 klimatycznych pokoi i 15 miejsc noclegowych
- Szlak Green Velo,
- w pełni wyposażoną kuchnio-jadalnię
- liczne cerkwie,
- swojskie śniadania
- powojenne bunkry,
- dostęp do kawy i herbaty gratis
- liczne atrakcje przyrodnicze,
- bogatą biblioteczkę i kolekcję planszowych gier rodzinnych
krajoznawcze i kulturowe
- kącik zabaw dla dzieci
- plac zabaw dla dzieci
- miejsce na ognisko
- parking dla gości
- wi-fi na terenie budynku
- możliwość jazd konnych
- hotel dla koni

Ewa i Przemek Dzikiewicz,

tel. 668 875 599 – Ewa, tel. 532 148 724 – Przemek

Nowiny Horynieckie 12, 37-620 Horyniec Zdrój
www.dzikowisko-roztocze.pl dzikowisko.agroturystyka@gmail.com

W regionie warto odwiedzić:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerkiew w Radrużu
Cerkiew w Gorajcu
Zalew w Cieszanowie
Pastorówkę w Podlesiu
Linię Mołotowa
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Park Zamkowy w Lubaczowie
Uzdrowisko Horyniec
Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju
Pięć Sosen w Krowicy Samej
Kamieniołom w Bruśnie
Kapliczkę w Nowinach Horynieckich
Diabelski Kamień w Monasterzu
Pałac Łosiów w Narolu
Szumy na Tanwi
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

Nieco dalej:
• Niemirów i Lwów na Ukrainie
/ przejścia graniczne w Budomierzu
oraz Hrebennym
Dla aktywnych:
•
•
•
•
•
•
•

Jazda konna w Polance
Szlak Green Velo
Lodowisko w Cieszanowie
Baseny w Horyńcu-Zdroju
Paintball w Rudzie Różanieckiej
Spływy kajakowe
Stawy rybne w Miłkowie

czów

www.ziemialubaczowska.com
Chcesz dołączyć do przewodnika? Zadzwoń 600 020 040
Chutor Gorajec		

| Gorajec		

| 570 96 596

---			---			--Wiśniowa Górka		

| Horyniec Zdrój		

| 602 521 078

---			---			--Dzikowisko		

| Nowiny Horynieckie

| 668 875 599, 532 148 724

---			---			--Leśniczówka Cichowe Łozy | Łukawiec		

| 889 150 888, 606 996 180

---			---			--Leśna Chata		

| Kowalówka		

| 664 465 803

---			---			--Kresowa Osada		

| Basznia Dolna		

| 500 738 500

---			---			--Polanka			

| Polanka Horyniecka

| 16 628 07 97, 503 698 822

