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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Zadanie pn. „Wydanie Przewodnika po Roztoczu, foldera turystycznego i mapy Powiatu Tomaszowskiego”,
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przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

„Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
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Powiat tomaszowski usytuowany jest w południowo-wschodniej części 
województwa lubelskiego, na pograniczu Polski i Ukrainy. Swoim zasięgiem 
obejmuje pięć jakże różnorodnych krain geograficznych: Roztocze, Wyżynę 
Wołyńską, Wyżynę Lubelską, Kotlinę Sandomierską oraz Kotlinę Podbuża. 
Są one zróżnicowane pod względem klimatycznym, historyczno-etnicznym, 
a  także występującej tutaj fauny i flory. Region cieszy się dużą popularno-
ścią wśród turystów, którzy uwielbiają bliskość z naturą, spacery, aktywne 
spędzanie czasu na rowerze, odpoczynek nad wodą oraz wszelkie formy tu-
rystyki kwalifikowanej. Sprzyja temu funkcjonowanie kilkunastu szlaków pie-
szych,  rowerowych, nordic walking m.in.: Centralny Szlak Roztocza (195 km), 
który jako jedyny prowadzi przez całe Roztocze, Krawędziowy (55 km), Szlak 
Szumów – określany jako jeden z najpiękniejszych w tym regionie, po bun-
krach Linii Mołotowa – poprowadzony śladami systemu fortyfikacji, Szlak Hi-
storyczny czy Szlak Walk Partyzanckich. Ponadto tworzony jest interesujący 
Południowo-wschodni szlak archeologiczny prowadzący po najważniejszych 
i dobrze zachowanych grodziskach, kurhanach i  fortalicjach. Przygraniczne 
położenie powiatu sprzyja rozwojowi turystyki transgranicznej, dlatego też 
turyści chętnie korzystają z  organizowanych przez miejscowe biura tury-
styczne wycieczek do pobliskiego Lwowa czy Krzemieńca Podlaskiego.

Powiat tomaszowski wyróżnia się różnorodnymi formami ochrony 
przyrody. Turyści mogą zapoznać się z naturalnym bogactwem trzech par-
ków krajobrazowych: Krasnobrodzkiego, Południoworoztoczańskiego i Pusz-
czy Solskiej, kilkunastu rezerwatów przyrody, wśród których należy wymienić 
„Nad Tanwią” i „Czartowe Pole” ze słynnymi szumami (szypotami), kilkoma 
użytkami ekologicznymi oraz ponad stu pomników przyrody. Dziedzictwo 
tych ziem ma wymiar wielokulturowy, o czym świadczą liczne zabytki świec-
kie oraz sakralne, np. grodziska należące do Grodów Czerwieńskich, kościoły 
rzymskokatolickie, cerkwie greckokatolickie (unickie) i prawosławne, dawne 
zbory ewangelickie oraz żydowskie synagogi. 

Dobrze rozwinięta baza usług turystycznych w  powiecie tomaszow-
skim znajduje się w Suścu, Majdanie Sopockim oraz Tomaszowie Lubelskim 
i jego okolicach.

Powiat
tomaszowski
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Turystyka powiatu
tomaszowskiego

SZLAKI TURYSTYCZNE
Centralny (długość: 195 km)
Szastarka - Zwierzyniec – Wzgórze Wapielnia-Bełżec - Lubycza Królewska- 
Huta Lubycka - Wola Wielka - Horyniec Zdrój
Walk Partyzanckich (długość: 102 km)
Tomaszów Lubelski - Susiec - Osuchy - Górecko Kościelne - Bidaczów
im. Władysławy Podobińskiej (długość: 56,50 km)
Zamość - Krasnobród - Wapielnia - Susiec
Partyzancki (długość: 52,80 km)
Szperówka - Kosobudy - Wojda - Krasnobród - Krynice
Krawędziowy (długość: 55,40 km)
Zwierzyniec - Florianka - Górecko Kościelne - Józefów - Susiec
Łącznikowy (długość: 12,2 km)
Bełżec - Brzeziny - Narol
Wolnościowy (długość: 49,3 km)
Tomaszów Lubelski - Bełżec - Huta Lubycka - Siedliska - Hrebenne
Dojściowy (długość: 2 km)
Majdan Sopocki - Nowiny
Historyczny (długość: 66,2 km)
Tomaszów Lubelski - rezerwat geologiczny Piekiełko - rezerwat Skrzypny 
Ostrów - Tyszowce - Turkowice 
Ziemi Józefowskiej (długość: 41,8 km)
Józefów - Osuchy - Nowiny - Siedliska
Szumów (długość: 16,9 km)
Susiec - Rebizanty - wzgórze „Kościółek” w Suścu
Południowy (długość: 17,2 km)
Susiec - wodospad na Jeleniu - Rebizanty - Narol
Geoturystyczny (długość 68 km)
Józefów - Młynarka - Senderki - Kaczórki - Krasnobród - Zielone - Wapielnia- 
Susiec - Nowiny
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Centralny Szlak Rowerowy Rozto-
cza
Szastarka – Goraj – Szczebrzeszyn 
– Zwierzyniec – Józefów – Majdan  
Sopocki – Susiec – Bełżec – Hrebenne 
– Lwów
Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo) na Roztoczu:
Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Józe-
fów – Susiec – Narol – Horyniec Zdrój
Roztoczański Szlak Rowerowy
Zwierzyniec – Krasnobród – Majdan 
Sopocki
Trasa Rowerowa Ziemi Józefow-
skiej
Józefów – Borowe Młyny – Czartowe 
Pole – Majdan Sopocki – źródła So-
potu, Piekiełko – Górecko Kościelne 
– Józefów

Szlak Łosiowy
Susiec – Łosiniec – Tomaszów Lubelski 
Rowerem po Roztoczu – sieć szlaków rowerowych przebiegających przez 
gminy: Bełżec, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Susiec 

SPŁyWy KaJaKoWe

SZLaKI RoWeRoWe

Rowerzysta na szlaku rowerowym

Ścieżka spacerowa (długość: 1,3 km) przez rezerwat „Czartowe Pole”
Ścieżka spacerowa (długość: 3 km) przez rezerwat „Szumy”

Spływy kajakowe na terenie powiatu tomaszowskiego organizowane są 
na rzece Tanew, na trasach: Narol – Paary – Rebizanty, Borowe Młyny – Osuchy, 
Osuchy – Stare Króle, Stare Króle – Harasiuki, Harasiuki – Ulanów. Miłośnicy 
kajaków spłynąć mogą również rzeką Huczwą na trasie: Tyszowce – Wronowice.
To doskonała forma wypoczynku dla całych rodzin.
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Zajmuje powierzchnię 28 980 
ha, został utworzony w  1988 roku. 
Dominującym elementem są lasy, 
a  największą powierzchnię zajmują 
siedliska boru świeżego. Lasy parku 
poprzecinane są dolinami rzek, ta-
kich jak: Jeleń, Potok Łosiniecki, Nie-
pryszka, Sopot, Szum i Tanew. To tutaj 
spotkamy system małych hałaśliwych 
wodospadów, tzw. szumów.  W  par-
ku spotkać można zwierzęta łowne, 
płazy, gady oraz rzadkie i  chronione 
ptaki, m.in.: perkoza, orlika krzykli-
wego, pustułkę, cietrzewia, puchacza, 
dudka, żurawia i  bociana czarnego. 
Z ciekawszych roślin objętych ochroną 
należy wymienić: czosnek niedźwie-
dzi, zachyłkę Roberta, pięć gatunków 
widłaków, goryczkę wąskolistną, trzy 
gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, kosaćca syberyjskiego, lilię złotogłów, kilka 
gatunków storczyków, turzycę strunową i bagienną, grążela żółtego i turówkę 
wonną. W zimnych i czystych wodach potoków parku żyją dwa cenne gatunki 
ryb: pstrąg potokowy i lipień.

Obejmuje obszar ponad 20 tys. hektarów, a utworzony został w 1989 
roku.  Krajobraz jest urozmaicony, przeważają tutaj spłaszczone, porośnię-
te lasem pagórki, urozmaicone wcięciami doliny, wąwozami i  wydmami, 

Owadożerna rosiczka pośrednia

PaRK KRaJoBRaZoWy PUSZCZy SoLSKIeJ

Parki
krajobrazowe

PoŁUDNIoWoRoZToCZaŃSKI PaRK 
KRaJoBRaZoWy
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Zajmuje obszar o powierzchni 9 390 ha, utworzony w 1988 roku na ob-
szarze Roztocza Środkowego; obejmuje części obszarów gmin: Adamów, Jó-
zefów, Krasnobród, Krynice, Susiec, Tarnawatka i Tomaszów Lubelski. Północ-

no-zachodnią granicę parku 
stanowi otulina Roztoczań-
skiego Parku Narodowego, 
która przebiega wzdłuż drogi 
Zamość - Józefów. Najwięk-
szą rzeką parku jest Wieprz. 
To tutaj znajduje się najwyż-
sze wzniesienie Roztocza 
Środkowego – Wapielnia 
(386,5 m n.p.m.). W  rzeź-
bie parku dominują pasma 
wzgórz o  wysokości do 350 
m n.p.m., urozmaiceniem 
krajobrazu są paraboliczne 
wydmy i  głębokie wąwozy; 
ponad połowę powierzchni 
parku zajmują lasy, głównie 
bór świeży, w  którym prze-
waża sosna, a  także jodła; 
w  ruinie występują rzadkie 
rośliny górskie, takie jak: wi-
dłak wroniec, narecznica sze-

rokolistna, przytulia okrągłolistna, a także gatunki środowisk torfowiskowych 
kserotermicznych.

tu znajdują się największe wzniesienia roztoczańskie: Długi Goraj (391,5 m 
n.p.m.) oraz Wielki Dział (388,7 m n.p.m.); lasy zajmują 67 proc. powierzchni 
parku, wśród nich cenne bory buczyny karpackiej i  jodłowe; wśród ssaków 
występują: wydra, piżmak, tchórz, borsuk, łasica, kuna, gronostaj; przez park 
prowadzi szlak turystyczny „Po bunkrach Linii Mołotowa”.

Leśny zakątek z okolic Suśca 

KRaSNoBRoDZKI PaRK KRaJoBRaZoWy
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„Czartowe Pole”, na jego terenie znajduje się naturalny odcinek poto-
ku Sopot wraz z malowniczymi wodospadami.
„Jalinka”, rezerwat chroni naturalne zbiorowisko grądowe z udziałem jodły, 
fragmenty skrzemienianych drzew trzeciorzędowych w  glebie, oraz rzadkie 
gatunki roślin. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna „Szlakiem Ska-
mieniałych Drzew”.
„Nad Tanwią”, zachowuje naturalny stan malowniczego krajobrazu doliny 
rzeki Tanew i potoku Jeleń. Największą osobliwością rezerwatu są widowisko-
we, choć niewielkie wodospady, nazwane szumami.

Progi skalne w rezerwacie „Nad Tanwią” 

Rezerwaty
przyrody

ReZeRWaTy PRZyRoDy
PoWIaTU ToMaSZoWSKIeGo
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„Nowiny”, chroni roślinność wodną i torfowiskowe bagienka śródleśne. Po-
łożony jest na terenie gminy Susiec.
„Piekiełko”, zachowuje skupiska 68 głazów narzutowych (piaskowce krze-

mieniowe), przyniesionych 
przez lodowiec. Największe 
z  nich mają do 10 metrów 
obwodu.
„Przecinka”, na którego 
terenie znajdują się pozo-
stałości kompleksów starod-
rzewia bukowego z licznymi 
sędziwymi drzewami o  im-
ponujących rozmiarach. 
„Skrzypny ostrów”, w któ-
rym znajduje się skupisko 

modrzewia. Jest stanowiskiem kresowym, jednym z  najdalej wysuniętych 
na wschód. Liczy 18 modrzewi o obwodach od 32 do 92 cm i wysokości od 
29 do 36 m.
„Skarpa Dobużańska”, można tu spotkać wiele okazów rzadkich roślin, 
jak np.: oman wąskolistny i  szorstki, turzyca niska, ożota zwyczajna, zawi-
lec wielkokwiatowy, szczodrzeniec ruski, 
pajęcznica gałęzista, szparag, przetacz-
nik (ząbkowany, rozesłany i pagórkowy), 
pierwiosnka lekarska oraz żmijowiec 
czerwony. Dodatkowo oprócz wielu ga-
tunków owadów i  ryjkowców żyje tu ko-
lonia kilkudziesięciu susłów perełkowych 
oraz tchórz stepowy.
„Las Lipowy w  Uroczysku Bukowiec”, 
chroni naturalny las lipowy, w którym kil-
ka drzew ma charakter pomnikowy, nie-
które z nich osiągają 120 cm w pierście-
niu i 29 m wysokości. 
„Zarośle”, drzewostan panujący głównie w rezerwacie to żyzna buczyna kar-
packa i wyżynny bór jodłowy mieszany, który malowniczo porasta rozległą 
suchą dolinę i wzniesienia po obu jej stronach. W domieszce występuje rów-
nież sosna, świerk i lipa. Występują tu rzadkie okazy roślin.

Rezerwat geologiczny „Piekiełko” 

Oman wąskolistny
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Gmina leży na pograniczu Roztocza Środkowego i Roztocza Południo-
wego. Dominuje w nim krajobraz wyżynny, w znacznej części zalesiony, co 
sprzyja utrzymaniu zdrowego mikroklimatu. W  lasach przeważają drzewa 
iglaste i buczyna karpacka. Lasy są także bogactwem grzybów, czarnych ja-
gód, malin oraz borówek.

Gmina
Bełżec

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 33,55 km2. Graniczy z gminami 
Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska i  Narol (woj. Podkarpackie). Odle-
głość od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi 16 km.

ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
www.belzec.pl

KRaJoBRaZ

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu
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Cerkiew greckokatolicka z 1756 roku w Bełżcu, kościół parafialny pw. 
Matki Bożej Królowej Polski z 1911-1912 r.; dzwonnica przykościelna z 1912 

roku oraz cmentarz przykościelny z XX 
wieku w  Bełżcu, cmentarz wojenny 
z I wojny światowej w tzw. Szczetach, 
kaplica murowana Najświętszego Ser-
ca Jezusa z 1947 roku w Bełżcu, kaplicz-
ka św. Jana Nepomucena z pierwszej 
połowy XIX wieku w Bełżcu, Muzeum 
Miejsce Pamięci w  Bełżcu (w  obozie 
hitlerowcy zamordowali ok. 430 tys. 
Żydów i ok. 1500 Polaków), murowa-
na kaplica św. Antoniego z drugiej po-
łowy XIX wieku we wsi Chyże. Okazały 
jałowiec – pomnik przyrody w  Zagó-
rze. W okolicach Bełżca odkryto wcze-
snośredniowieczną unikalną ikonę/
zawieszkę kamienną (steatyt) pocho-
dzenia ruskobizantyjskiego.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Przez gminę prowadzą szlaki turystyczne, przebiegające przez atrak-
cyjne tereny Roztocza: „Centralny Szlak Rowerowy”: Bełżec-Zwierzyniec-Sza-
starka przez Krasnobrodzki Park 
Krajobrazowy, „Łącznikowy”: Beł-
żec-Narol przez Lipsko i Brzeziny; 
„Wolnościowy”  przez Hutę Lubyc-
ką i Krągły Goraj do Hrebennego; 
„Wolnościowy” do Tomaszowa 
Lubelskiego przez Rudę Wołoską. 
Przez gminę poprowadzona jest 
sieć szlaków rowerowych wyzna-
czonych w ramach inicjatywy „Ro-
werem po Roztoczu”.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu 

Jałowiec pospolity – pomnik przyrody 
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Gmina położona jest głównie na Grzędzie Sokalskiej. Najbardziej uroz-
maicone krajobrazy występują na północy od doliny Rzeczycy i Huczwy, moż-
na tutaj zobaczyć niezwykłe rzeźby lessowe. W rozległym kompleksie leśnym 
znajduje się rezerwat „Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec”, w którym chro-
niony jest starodrzew lipy drobnolistnej. Zaś w  okolicy wsi Korhynie uwa-
gę przyciąga niezwykły użytek ekologiczny z  odsłoniętymi wapieniami, na 

Gmina
Jarczów

Gmina o powierzchni 107,50 km2. Graniczy z gminami Lubycza Królew-
ska, Łaszczów, Rachanie, Tomaszów Lubelski i Ulhówek. Odległość do przej-
ścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 22 km.

ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów
www.gmina-jarczow.pl

KRaJoBRaZ

Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Jarczowie
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Drewniana, dawna cerkiew unicka z ok. 1755 roku w Jarczowie, budynki 
z okresu międzywojennego, dzisiaj pełniące funkcje użyteczności publicznej, 
np. urząd gminy i szkoła w Jarczowie, którym patronuje pomnik Józefa Piłsud-
ski, drewniany dwór z ok. 1900 roku w Korhyniach, XVII-wieczny spichlerz oraz 

brama-dzwonnica z 1820 roku i kaplica z 1938 roku wybudowana w miejscu 
ośrodka parafialnego, który istniał tutaj już w 1425 roku w Chodywańcach, 

kościół parafialny w  Gródku 
– zbudowany w  połowie XIX 
wieku z  polichromią z  1951 
roku, młyn z lat 20. XX wieku 
położony w  Nedeżowie. Na 
terenie gminy Jarczów zna-
ne są obiekty archeologicz-
ne w  postaci neolitycznych 
kurhanów (Wierszczyca) oraz 
wczesnośredniowiecznych 
grodzisk (Gródek, Jurów).

WaRTo ZoBaCZyĆ

Drewniany dwór w Korhyniach 

Kopiec Józefa Piłsudskiego w Jarczowie 

których występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i  pontyjskiej. 
Dalej, pomiędzy miejscowościami Korhynie, Żurawce, położony jest urokliwy 
śródleśny zalew w Leliszce.
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Zachodnia część gminy leży na przedpolu Roztocza Środkowego, od-
wadniana jest przez Kryniczankę płynącą do Wieprza, zaś wschodnia, nale-
żąca do dorzecza Huczwy, usytuowana jest na Grzędzie Sokalskiej. Tutejszy, 
wyżynny krajobraz ze wzgórzami ostańcowymi, parowami i wąwozami, uroz-

Gmina
Krynice

Gmina o powierzchni 73,60 km2. Graniczy z gminami Adamów (powiat 
zamojski), Komarów-Osada (powiat zamojski), Krasnobród (powiat zamojski) 
Łabunie (powiat zamojski) oraz Rachanie i Tarnawatka. Przebiega przez nią 
część drogi krajowej nr 17 (Warszawa – Garwolin – Lublin – Zamość – To-
maszów Lubelski – Hrebenne). Odległość do przejścia granicznego z Ukrainą 
w Hrebennem wynosi ok. 39 km.

Krynice 1, 22-610 Krynice
www.krynice.com.pl

KRaJoBRaZ

Kościół św. Stanisława Biskupa w Krynicach 
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Przez gminę przebiega 
historyczny szlak Partyzancki: 
Szperówka – Kosobudy – Kra-
snobród – Krynice, a także szlaki 
rowerowe przebiegające przez 
najbardziej malownicze miejsco-
wości gminy.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Drewniany, modrzewiowy ko-
ściół z 1920 roku oraz cmentarz para-
fialny z neogotycką kapliczką ufundo-
waną przez ostatnich właścicieli Krynic 
– Lipczyńskich w Krynicach, park z ru-
inami XIX-wiecznego dworku Lipczyń-
skich w Krynicach, plac przebudowany przez Jana Rudnickiego w 1880 roku 

w  Dzierążni, budynek dworski 
oraz kilkakrotnie przebudowany 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
i  św. Mikołaja w  Dzierążni, ne-
kropolia z  kaplicą Makomaskich 
– dawna cerkiew unicka w  Dzie-
rążni, park dworski z parterowym 
dworem rodziny Makomaskich 
w najstarszej wsi gminy – Źwiarto-

wie. Na północ od zalewu w Krynicach zachowały się pozostałości po obiek-
cie obronno-rezydencjonlanym z XVI-XVIII w.

maicony jest obniżeniem szerokiej 
doliny Kryniczanki, na dnie której leży 
malowniczy zalew, otaczający wieś od 
południowego-zachodu. Zbiornik ten 
wykorzystywany jest w głównej mierze 
przez wędkarzy.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Budynek dawnej poczty w Krynicach 

Dworek w Dzierążni 

Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Dzierążni 
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Gmina leży w obrębie Roztocza Wschodniego, Kotliny Podbuża i Grzę-
dy Sokalskiej, jej szata roślinna należy do najbogatszych i najciekawszych w 
kraju. Z tego też względu na terenie gminy utworzono liczne rezerwaty przy-
rody, jak choćby: „Jedlina”; „Machnowska Góra” oraz „Korhynie”.

Gmina i miasto
Lubycza

Królewska

Gmina o powierzchni 208 km2. Graniczy z gminami Bełżec, Horyniec
-Zdrój (powiat lubaczowski), Jarczów, Narol (powiat lubaczowski), Ulhówek 
oraz z Ukrainą z przejściem granicznym w Hrebennem.

ul. Kolejowa 1, 22-680 Lubycza Królewska 
www.lubycza.pl

KRaJoBRaZ

Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem
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Wolnościowy: Tomaszów Lubelski
-Żyłka-Bełżec-Brzeziny-Huta Lubycka- 
wzg. Krągły Goraj-Siedliska Hrebenne 
PKP
„Po bunkrach Linii Mołotowa”: Hre-
benne PKP – Mosty Małe – Teniatyska 
– Lubycza Królewska – Kniazie – wzg. 
Krągły Goraj – Huta Lubycka
Szlak rowerowy „Nad Sołokiją” oraz 
sieć szlaków rowerowych wyznaczo-
nych w  ramach inicjatywy „Rowerem 
po Roztoczu”.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Drewniana cerkiew z XVII wieku pw. św. Mikoła-
ja w Hrebennem, cerkiew z początku XX wieku w: Kor-
niach, Siedliskach, Machnowie Starym i  Żurawcach, 
dzwonnica w: Hrebennem, Siedliskach, Korniach, Mo-
stach Małych i Kniaziach  (oraz ruiny cerkwi), cmentarz 
w: Kniaziach Wierzbicy i Żurawcach, kościół rzymsko-
katolicki w  Lubyczy Królewskiej i  Siedliskach (dawna 

kaplica pałacowa 
Sapiehów), krzyże 
z  kamienia bru-
śnieńskiego – ich 
największe skupi-
sko znajduje się 
w  Hucie Lubyckiej, 
dwór majątku Li-

tyńskich w  Wierzbicy, schrony bojowe z  lat 1940/41 
tzw. „Linia Mołotowa”- rejonu umocnionego Rawa Ru-
ska, Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach, oka-
załe drzewa - pomniki przyrody w Siedliskach. W okoli-
cach Machnowa Starego odkryto unikalne wczesnosłowiańskie ozdoby oraz 
grodzisko wczesnośredniowieczne.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierzbicy 

Ruiny cerkwi w Kniaziach 
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Gmina w całości leży na Grzędzie Sokalskiej. Dolina Huczwy wraz do-
pływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela obszar gminy na kilka wyżynnych 
mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowni-
czych stawów: k. wsi Zimno oraz Stawy Łaszczowskie stanowiące użytki eko-
logiczne z bogatą fauną wodno-błotną.

Gmina i miasto
Łaszczów

Gmina o powierzchni 128 km2. Graniczy z gminami Jarczów, Mircze (po-
wiat hrubieszowski), Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek. Odległość do przej-
ścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 50 km.

ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów
www.laszczow.pl 

KRaJoBRaZ

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie 
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Pozostałości zespołu zamkowe-
go z ruiny zbrojowni, którą po 1770 roku 
przebudowano na synagogę w  Łaszczo-
wie, zespół klasztorny jezuitów, który 
przebudowano na świecką rezydencję 
w  Łaszczowie, barokowy kościół, para-
fialny z  połowy XVIII wieku z  dzwonnicą, 
ogrodzeniami z  kapliczkami i  stacjami 
Męki Pańskiej w Łaszczowie, trzy kamien-
ne kolumny z  figurami świętych z  XVIII 
wieku, przy głównych drogach do Łaszczo-
wa, jedna wznosi się w pobliskich Nadol-
cach, zespół dworski i park z XIX-XX wieku 
w  Nadolcach, zespół dworsko-parkowy 
z  XIX wieku w  Dobużku, pozostałości ze-
społów dworskich i folwarcznych w Puka-
rzowie, Zimnie i Nabrożu, jeden z najstarszych kościołów z obrazem Matki 
Boskiej Szkaplerznej z 1684 roku w Nabrożu.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Kolumna św. Antoniego w Łaszczowie 

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu 
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Gmina leży na Grzędzie Sokalskiej. Wyżynny krajobraz ożywiają rozle-
głe wierzchowiny lessowe, których wysokość sięga 300 m. n.p.m., głębokie 
wąwozy oraz doliny rzeki Wożuczynki i jej dopływów wraz ze źródłami oraz 
stawami. Wśród kilku kompleksów leśnych znajdują się obfitujące w grzyby 
i  jagody lasy: siemierski, Sojnica oraz werechański, którego najcenniejszy 
fragment tworzy rezerwat przyrodniczy „Przecinka”, chroniący starodrzew 
bukowy z domieszką grabu i wiele innych gatunków.

Gmina
Rachanie

Gmina o powierzchni 94,05 km2. Graniczy z gminami Jarczów, Koma-
rów-Osada (powiat zamojski), Krynice, Łaszczów, Tarnawatka, Tomaszów 
Lubelski, Tyszowce. Odległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hreben-
nem wynosi ok. 38 km.

ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie
www.rachanie.gmina.pl

KRaJoBRaZ

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach
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Przez gminę przebie-
ga oznaczony kolorem zielo-
nym Szlak Historyczny, który 
prowadzi przez: Tomaszów 
Lubelski – Turkowice – Ra-
chanie – Kolonię Wożuczyn 
– Wożuczyn oraz Siemnice.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Pozostałości założeń zam-
kowych i  pałacowych, z  muro-
wanym dworem z  XVIII wieku, 
spichlerzem przebudowanym 
w  części zamku, bramą główną 
i  fragmentem parku w  Racha-
niach, barokowy kościół z  dru-
giej połowy XVIII wieku, otoczony 
murowanym ogrodzeniem i  ka-
pliczkami z  początku XX wieku 
w Rachaniach, barokowy kościół 
z połowy XVIII wieku z ogrodzeniem i kapliczkami z początku XX wieku w Wo-
żuczynie, pozostałości zespołu obronnego i  rezydencjonalnego Wożuczyń-

skich i  Mierów z  XVI-XVIII wieku, 
z  obeliskami bramnymi i  resztką 
parku włoskiego w  Wożuczynie, 
dawna cerkiew prawosławna z 1909 
roku oraz pozostałości zespołu 
dworskiego z  pierwszej połowy XIX 
wieku w  Grodysławicach, zespół 
dworski w  Pawłówce i  Siemnicach, 
młyn w Józefówce, Zwiartówku oraz 
zespół cegielni w Koziej Woli.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Ruiny zamku w Wożuczynie 

Pomnik przyrody Dąb Aleksander w Grodysławicach 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Piecyki” w Pawłówce 
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Gmina położona na Roztoczu Środkowym, na skraju rozległych lasów, 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, poprzecinanych malowniczymi doli-
nami rzek i potoków. Jedną z nich jest Tanew, która w pobliżu Suśca tworzy 
malowniczy przełom, płynąc w głębokiej dolinie, po skalnych uskokach, two-
rząc niewielkie wodospady, popularnie zwane szumami. Podobne znajdują 
się także na Jeleniu, dopływie Tanwi. Potok ten wypływa z Morskiego Oka-
głębokiego stawu położonego w centrum Suśca. Na terenie gminy znajduje 
się także śródleśny zalew położony w Majdanie Sopockim, który stanowi do-
skonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych.

Gmina
Susiec

Gmina o powierzchni 190,52 km2. Graniczy z gminami Józefów (powiat 
biłgorajski), Krasnobród (powiat zamojski), Łukowa (powiat biłgorajski), Na-
rol (powiat lubaczowski), Obsza (powiat biłgorajski), Tomaszów Lubelski. Od-
ległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 37 km. 
To najbardziej rozwinięta pod względem turystycznym gmina powiatu.

ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
www.susiec.pl

KRaJoBRaZ

Progi skalne w rezerwacie „Nad Tanwią” 
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Centralny, Walk Partyzanc-
kich, Krawędziowy, Szlak im. Wła-
dysławy Podobińskiej, Szlak Po-
łudniowy, Szlak Szumów, Ścieżka 
Nad Tanwią, Ścieżka Czartowe 
Pole oraz wiele ścieżek rowero-
wych m.in. wytyczonych w ramach 
inicjatywy „Rowerem po Roztoczu” 
oraz Green Velo.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Kościół parafialny z  1862-68 roku w  Suścu, zespół dawnej cerkwi 
unickiej, drewnianej z końca XVIII wieku, obecnie kościół rzymskokatolicki 

w  Łosińcu, dawna cer-
kiew unicka 1835 roku, 
obecnie kościół rzym-
skokatolicki w  Majda-
nie Sopockim, drew-
niane młyny z  drugiej 
połowy XIX wieku 
i  pierwszej połowy XX 
wieku w: Ciotuszy No-
wej, Rybnicy, Świdach 
i  Suścu, symboliczny 
cmentarz i  pomnik 

w miejscu dawnego obozu zagłady założonego przez oprawców NKWD dla 
żołnierzy Armii Krajowej. Nieczynny kamieniołom w Nowinach wraz z wieżą 
widokową, wieża widokowa na Górze Grabowickiej. Muzeum Pożarnictwa 
w Oseredku, rezerwat torfowiskowy  Nowiny. W miejscu gdzie do rzeki Ta-
new wpada potok Jeleń znajduje 
się wzgórze zwane„Kościółkiem”, 
na którym znajduje się dobrze za-
chowane grodzisko wczesnośre-
dniowieczne.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Zalew w Majdanie Sopockim 

Punkt widokowy w Suścu 
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Gmina usytuowana jest na terenie Roztocza Środkowego i  Grzędy 
Sokalskiej. Na jej obszarze bierze swój początek rzeka Wieprz, wypływają-
ca z Jeziora Wieprzowego. Dominuje tutaj krajobraz wyżynny, na którym ist-
nieje wiele ciekawych pod 
względem przyrodniczym 
miejsc, jak choćby użytek 
ekologiczny „Stawy Tar-
nawackie”, będący ostoją 
fauny wodno-błotnej, wy-
stępuje tutaj ponad 150 
gatunków ptactwa wod-
nego i  błotnego. Obszar 
gminy jest w dużej mierze 
zalesiony o  zróżnicowa-
nych siedliskach –  lasy 
Kunasza, Glinianki, Dębo-
wa oraz Las Tarnawacki, 
w  którym znajduje się re-
zerwat „Skrzypny Ostrów”. 
Rosną w  nim pomnikowe 
okazy modrzewia polskie-
go, tworząc jedyne tak 
duże skupisko tych drzew 
we wschodniej Polsce.

Gmina
Tarnawatka

Gmina o powierzchni 82,66 km2. Graniczy z gminami Krasnobród (po-
wiat zamojski), Krynice, Rachanie, Tomaszów Lubelski. Odległość do przejścia 
granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 32 km.

ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
www.tarnawatka.pl

KRaJoBRaZ

Kościół w Tarnawatce 
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SZLAKI TURYSTYCZNE
Przez gminę przebiega oznaczony kolorem zielonym szlak Historyczny 

z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic przez Wieprzów Tarnawacki i Hutę 
Tarnawacką.

Kościół parafialny, który przebudowano 1920 roku z  cerkwi prawo-
sławnej, wybudowanej w 1890 roku w Tarnawatce, zespół dworski złożony 
z drewnianego dworu z 1874 roku, oficyny z 1890 roku, dom administratora 

z  1929 roku i  kilku bu-
dynków folwarcznych 
oraz parku w Tarnawat-
ce, zagrody oraz drew-
niane domy z  XIX i  XX 
wieku, a  także pozo-
stałości zespołu dwor-
skiego i  parku z  tego 
samego okresu w  Nie-
mirówku, stanowisko 
archeologiczne zwane 
„Zamczyskiem”. Ma ono 

postać średniowiecznego grodziska ze szkieletowym cmentarzyskiem oraz 
śladami zamku wzniesionego niegdyś przez Kazimierza Wielkiego, kaplica 
pw. św. Józefa z 1956 roku w Wieprzowie.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Pomnik wieprza w Wieprzowie 

Dwór w Niemirówku
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Gmina położona na Grzędzie Sokalskiej, wyróżnia się ciekawym, wy-
żynnym krajobrazem. Telatyn leży w obniżeniu dolinnym, które dawniej było 
mokradłem i pełniło rolę obronną.

Gmina
Telatyn

Gmina o powierzchni 82,66 km2. Graniczy z gminami Dołhobyczów  
(powiat hrubieszowski), Łaszczów, Mircze (powiat hrubieszowski), Ulhó-
wek. Odległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi 
ok. 38 km.

ul. Chopina 10, 22-652 Telatyn
www.telatyn.pl

KRaJoBRaZ

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach 
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Cmentarz prawosławny z XIX wieku w Dutrowie, kaplica św. Antoniego 
z  pierwszej połowy XIX wieku, drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena 
z pierwszej połowy XIX wieku, kościół parafialny (dawna cerkiew greckokato-

licka) z  1846 roku, mu-
rowany, oraz dzwon-
nica z  ok. 1800 roku, 
ogrodzenie murowane 
z  połowy XIX wieku, 
cmentarz przykościelny 
z  drzewostanem z  XIX 
wieku w Nowosiółkach, 
murowany kościół pa-
rafialny (dawna cerkiew 
greckokatolicka) z  ok. 
1875 roku, brama mu-
rowana (z pierwszej po-

łowy XIX wieku), dawny cmentarz prawosławny (nieczynny) oraz grodzisko 
średniowieczne w Posadowie. W Poturzynie: park krajobrazowy (podworski) 
– z połowy XIX wieku, cmentarz wojenny z I wojny światowej, cmentarz prawo-
sławny (nieczynny) z XIX wieku 
oraz stanowisko archeologicz-
ne. Na cmentarzach znajdują 
się dwie rzeźby Konstantego 
Hegla. W  Poturzynie przeby-
wał z wizytą u swojego przyja-
ciela Tytusa Wojciechowskie-
go -  Fryderyk Chopin, kościół 
parafialny (dawna cerkiew) 
z  1827-1828 roku, XIX-wieczny 
cmentarz przykościelny, pozo-
stałości zespołu dworskiego 
z  XVIII-XIX wieku, pozostałości 
parku dworskiego z  początku 
XIX wieku oraz figura św. Anny 
z 1850 roku w Żulicach.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Kapliczka św. Antoniego w Kryszynie 

Pomnik Chopina w Poturzynie 
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Gmina leży na obszarze Grzędy Sokalskiej, Roztocza Środkowego oraz 
Pobuża. Najciekawsza rzeźba terenu znajduje się w  masywie wapiennym 
Białej Góry, gdzie niegdyś znajdowało się wczesnośredniowieczne grodzisko 
Medno, utożsamione z Grodami Czerwieńskimi. Północne stoki góry zajmuje 
użytek ekologiczny, w którym chronione są unikalne zbiorowiska roślinności 
kserotermicznej. W pobliżu wsi Łaszczówka położony jest ciekawy rezerwat 
geologiczny „Piekiełko” z 68. głazami narzutowymi.

Gmina
Tomaszów
Lubelski

Gmina o powierzchni 82,66 km2. Graniczy z gminami Bełżec, Jarczów 
Krasnobród (powiat zamojski), Lubycza Królewska, Narol (powiat lubaczow-
ski), Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski. Odległość do przej-
ścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 23 km.

ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
www.tomaszowlubelski.pl

KRaJoBRaZ

Rezerwat geologiczny „Piekiełko” 
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Historyczny, Partyzancki, Centralny Szlak Roztocza, Czerwony Szlak 
Wolnościowy. Szlaki rowerowe wytyczone w  ramach inicjatywy „Rowerem 
po Roztoczu”.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Neobarokowy kościół 
parafialny z  1926 roku, z  czę-
ściowym wyposażeniem z  XVIII 
wieku w  Podhorcach, kościół 
z 1918 roku w Szarowoli, kapli-
ca św. Jacka z  1810 roku oraz 
kapliczka św. Nepomucena 
i Najświętszej Marii Panny, obie 
z 1900, oraz drewniana oficyna 
dworska z 1920 roku w Majda-
nie Górnym, dworski spichlerz 
z ok. XIX wieku i park krajobra-

zowy z  XVIII wieku w  Rogóźnie, drewniane domy i  zagrody w  Jezierni, Pa-
siekach, Podhorcach i Rudzie Żelaznej oraz obiekty przemysłowe: w Jezierni 
- kuźnia z 1930 roku, w Sabaudii – cegielnia 1910 i 1935 roku oraz młyn z ok. 
1930 roku w Typinie. Cmentarzysko Herulów w Ulowie.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Drewniany młyn w Typinie 

Narciarze na Siwej Dolinie 
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Miasto leży na pograniczu Roztocza i  Grzędy Sokalskiej, nad rzeką 
Sołokiją. Jest największym miastem na Roztoczu. Miasto w XVII wieku było 
założone na planie nieregularngo sześcioboku i otoczone wałami ziemnymi, 
które fragmentarycznie zachowa-
ły się do dzisiaj. Tomaszów Lubel-
ski leży w otulinie trzech parków 
krajobrazowych: Południowo-
roztoczańskim, Krasnobrodzkim 
i Puszczą Solską.

Miasto
Tomaszów
Lubelski

Miasto o powierzchni 13,29 km2. Odległość do przejścia granicznego 
z Ukrainą w Hrebennem wynosi 23 km

ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
www.tomaszow-lubelski.pl

KRaJoBRaZ

Dawna herbaciarnia „Czajnia” Państwowa Szkoła Muzyczna 
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Przez miasto prowadzą trzy 
szlaki: Historyczny: Tomaszów Lubel-
ski – Majdan Górny – wzgórze Biała 
Góra – Wieprzowe Jezioro-rezerwat 
„Skrzypny Ostrów” – Huta Tarnawacka 
– Rachanie – Wożuczyn – Celestynów – Tyszowce – grodzisko w Czermnie – 
Turkowice; Wolnościowy: Tomaszów Lubelski – Łaszczówka – Sołokija (w po-
bliżu Łaszczówki) – Bełżec PKP – Brzeziny – wzniesienia Krągły Goraj i Długi 
Goraj – Siedliska – Hrebenne PKP; Walk Partyzanckich: Tomaszów Lubelski – 
Pasieki – Łosiniec – Susiec PKP – wzniesienie Kościółek (Zamczysko) – Borowe 
Młyny – Osuchy – Sigła – Górecko Kościelne – Margole – Aleksandrów – Maj-
dan Nowy – Zanie – Budziarze – Bidaczów Stary. Szlaki rowerowe wytyczone 
w ramach inicjatywy „Rowerem po Roztoczu”.

SZLAKI TURYSTYCZNE

Barokowy kościół modrzewiowy pw. Zwiastowania NMP z 1727 roku 
z  cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, XVIII-wieczna dzwonni-

ca typu obronnego, czworoboczny ry-
nek z kamienicami z XIX i XX w., Szkołą 
Muzyczną - dawniej remizą strażacką, 
budynkiem drewnianej „czajni” (herba-
ciarni) z 1895 roku, cerkiew prawosław-
na pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z 1890 
roku, kościół parafialny pw. Najświętsze-
go Serca Jezusa z 1935-49 roku z bocz-
nym ołtarzem w  kształcie łodzi pocho-
dzącego z Uhnowa, i obrazem Madonny 
z Dzieciątkiem z XVIII wieku, dawny Sej-
mik Powiatowy z  1925 roku, pomniki 
świeckie i  sakralne: Konstytucji 3 Maja, 
Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskie-
go, Żołnierzy Września, figura św. Tekli 

z 1782 roku, kaplica św. Wojciecha „Na piaskach”, kirkut, Siwa Dolina, Mu-
zeum Regionalne im. dra Janusza Pete-
ra, Izba Terroru Komunistycznego.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy 

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 
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Miasto i gmina położone są w Kotlinie Hrubieszowskiej oraz na Grzę-
dzie Sokalskiej. Granicę pomiędzy tymi krainami geograficznymi wyznacza 
dolina rzeki Sieniochy. Na wysokiej skarpie, nad rzeką Huczwą, w  pobliżu 
Mikulina, znajduje się „Skarpa Dobużańska”, jeden z najpiękniejszych i naj-

Gmina i miasto
Tyszowce

Powierzchnia gminy zajmuje 129,48 km2. Graniczy z gminami Koma-
rów-Osada (powiat zamojski), Łaszczów, Miączyn (powiat zamojski), Mircze 
(powiat hrubieszowski), Rachanie, Werbkowice (powiat hrubieszowski). Od-
ległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wynosi ok. 53 km.

ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce 
www.tyszowce.pl

KRaJoBRaZ

Kościół św. Leonarda w Tyszowcach 
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Doskonale zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko w Czermnie 
utożsamiane ze stolicą Grodów Czer-
wieńskich - Czerwieniem, kościół para-
fialny pw. św. Leonarda wybudowany 
1870 roku według projektu Henryka 
Marconiego, w  którym przechowywa-
ne są kilkumetrowe świece woskowe, 
cerkwie unickie – obecnie kościoły 
parafialne w Czartowcu i Perespie, ka-
plica pw. św. Nepomucena w Czartow-
czyku, zespoły pozostałości dworskich 
w Czartowczyku, Przewalu i Perespie.

WaRTo ZoBaCZyĆ

cenniejszych rezerwatów stepo-
wych w  Polsce. Chronionych jest 
w nim wiele gatunków flory, m.in.: 
macierzanka, turzyca niska, żmi-
jowiec czerwony, miłek wiosenny 
czy oman wąskolistny. Można tutaj 
spotkać także wiele rzadkich gatun-
ków zwierząt, np. tchórze stepowe 
i susły perełkowe.Grodzisko wczesnośredniowieczne w Czermnie 

Wieża widokowa nad rzeką Huczwą w Czermnie 

Widok na farmę wiatrową



35

Gmina położona jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Równiny Beł-
skiej. Północna część gminy ma urozmaiconą rzeźbę wyżynną z dominują-
cymi wzniesieniami, jak m.in.: Góra św. Jana. Jedyne znaczące obszary leśne 
znajdują się na Równinie Bełskiej.

Gmina
Ulhówek

Gmina o powierzchni 129,48 km2 . Graniczy z gminami Dołhobyczów 
(powiat hrubieszowski), Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Telatyn oraz 
z Ukrainą. Odległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem wy-
nosi ok. 39 km.

ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek
www.ulhowek.pl

KRaJoBRaZ

Cerkiew Objawienia Pańskiego w Korczminie 
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Ważną rolę w historii Polski odegrał w XIX wieku dwór w Dyniskach, 
w których pielęgnowano tradycje patriotyczne, gościli w nim m.in.: kompo-
zytor Franciszek Liszt oraz Artur Grottger, który często przebywał ze swoją 

narzeczoną Wandą Monne, murowa-
na kapliczka św. Antoniego z począt-
ku XX wieku oraz zabytkowe domy 
i  budynki gospodarskie w  Ulhówku, 
drewniana cerkiew z 1877 roku obec-
nie kościół oraz dzwonnica w  Bu-
dyninie, murowana cerkiew z  1913 
roku, obecnie kościół i  drewniana 
dzwonnica z 1890 roku w Szczepiaty-
nie, odbudowana drewniana cerkiew 
z 1658 roku w Korczminie, dzwonni-
ca cerkiewna z XVIII i XIX wieku w Dy-
niskach i Hubinku, zabytkowe kościo-
ły m.in.: w Machnówku z 1912 roku, 
ze stojącą obok kamienną rzeźbą na-

grobną z 1931 roku; w Rzeplinie z końca XVIII wieku; w Wasylowie Wielkim 
z 1897 roku, zabytkowa kaplica cmentarna z XIX wieku w Rzeczycy, drewnia-
ny kościół w Żernikach, przekształcony z dawnej cerkwi, która niegdyś stała 
w  Turkowicach. W  Hubinku znajdują się doskonale zachowane grobowce 
kurhanowe ze schyłku epoki kamienia.

WaRTo ZoBaCZyĆ

Cerkiew Niepokalanego Poczęcia NMP w Budyninie 

Rzeźba Artura Grottgera i Wandy Monne w Dyniskach 
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INfoRMaCJa TURySTyCZNa

Informacje 
praktyczne

MUZea

IZBy ReGIoNaLNe

Tomaszów Lubelski  
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
ul. Rynek 3,  tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, 
www.roztoczewita.pl
Bełżec 
Urząd Gminy pok. nr 5 
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 22
www.belzec.pl 
Lubycza Królewska 
Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Jana III Sobieskiego 6, tel. 509 207 465
www.gbplubycza.cal24.pl
Susiec 
Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Tomaszowska 100
tel. 84 665 44 10 w. 22
www.gok.susiec.pl

Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci   
ul. Ofiar Obozu  Zagłady 4, tel. 84 665 25 10
www.belzec.eu 
Tomaszów Lubelski 
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664 37 20
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl 
Siedliska
Muzeum Skamieniałych Drzew (gm. Lubycza Królewska)
tel. 724 163 307 e-mail: it@lubycza.pl 
oseredek
Muzeum Pożarnictwa
Oseredek 123 (gm. Susiec), tel. 84 665 44 10
www.muzeum.susiec.pl 

Skansen edukacyjny w Ulowie
Ulów 93, tel. 609 478 061 
Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93
e-mail: tomaszow1939@vp.pl 
Skansen Historyczny w Nowosiółkach
Nowosiółki 66 (gm. Telatyn), tel. 730 800 157
Izba Regionalna w Wożuczynie
Wożuczyn 68 (gm. Rachanie), tel. 608 807 292 
www.smwio.pl.tl
Regionalna Izba Pamięci w Tyszowcach 
ul. Kościelna 25A, Tyszowce, tel. 509 554 077

Biuro podróży „anna”
ul. Rynek 24, tel. 84 664 24 99
www.annabp.pl 
Biuro podróży „Quand” 
ul. Zamojska 2, tel. 84 665 89 90 
www.quand.com.pl
Biuro podróży „Voyager”
ul. Zamojska  9, tel. 84 664 17 15
www.bpvoyager.pl

Camping Susiec 
ul. Tomaszowska 7 
tel. 84 665 48 94, tel. 605 966 851
e-mail: dandokaz@wp.pl
Majdan Sopocki (gm. Susiec)
Domki nad Zalewem
tel. 669 941 853
Pole namiotowe przy plaży w Majdanie Sopockim
tel. 722 172 876, tel. 661 605 994
Camping „Cezan”
Majdan Sopocki I 115, (gm. Susiec)
tel. 609 556 378, tel. 504 116 688 
www.campingroztocze.pl
Domki Roztocze 
Majdan Sopocki I
tel. 669 941 853, 783 821 683
Huta Lubycka  
tel. 606 831 922

Hotel “antoni” (basen kryty)
Kolonia Łaszczówka 59, tel. 84 666 01 80
www.hotelantoni.pl
Hotel i SPa “arkadia” (basen kryty/odkryty)
Kolonia Łaszczówka 79, tel. 84 665 79 30
www.arkadiaspa.pl
Pensjonat „Sosnowe Zacisze” (basen kryty)
ul. Turystyczna 27, Susiec, tel. 84 665 40 20
www.sosnowe-zacisze.pl

Lodowisko przy Tomaszowskim Domu Kultury
(funkcjonuje w sezonie zimowym)
tel. 84 665 93 50

Wypożyczalnia nart i łyżworolek przy oSiR „Tomasovia”
ul. Aleja Sportowa 8, tel. 84 665 93 50
tomasovia.tomaszow@vp.pl

BIURa PoDRÓŻy

PoLa NaMIoToWe

BaSeNy I KĄPIeLISKa

LoDoWISKa

WyPoŻyCZaLNIe NaRT I ŁyŻWoRoLeK
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Stawy Hodowlane Zatyle k. Bełżca 
tel. 601 919 873 
Łowisko w Rudzie Wołoskiej (gm. Tomaszów Lub.)
tel. 604 408 063
Łaszczów
Zbiornik Dobużek i zbiornik Podlodów, PZW Zamość
tel. 603 162 118
Tyszowce, Rogóźno, PZW Zamość
tel. 603 162 118

Dukatówka
Zatyle 10B k. Bełżca, tel. 691 762 443
Gospodarstwo agroturystyczne
Żyłka 11, tel. 84 641 94 42

agroturystyka „Kresówka”
ul. Kolejowa 42, tel. 601 817 701
www.kresowka.com
Zajazd „Xavier”
ul. Jana III Sobieskiego 14, tel. 84 664 53 41
www.zajazd-xavier.pl
Dom na wyspie „Zatylówka”
Zatyle 12, tel. 505 032 732 
www.zatylowka-domnawyspie.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
Teniatyska 48, tel. 882 076 200
Zajazd „Markiz”
Hrebenne 120, tel. 609 246 505
Gospodarstwo agroturystyczne
Siedliska 64, tel. 609 514 563

Roztoczańskie Stowarzyszenie agroturystyczne 
w Suścu
www.susiec.com.pl 
oW „Roztoczanka” 
ul. Tomaszowska 23, tel. 84 665 48 07
www.roztoczanka.com.pl
oSW „Sosnowe Zacisze”
ul. Tomaszowska 27, tel. 84 665 40 20
www.sosnowe-zacisze.pl
Dom Wczasowy „Lech”
ul. Partyzantów 16, tel. 84 665 48 87
www.roztocze.net.pl/lech
agroturystyka „Stokrotka” 
ul. Tomaszowska 21 A, tel. 84 665 49 57
www.stokrotka.susiec.com.pl
Pokoje gościnna „aga”
ul. Tomaszowska 138, tel. 84 665 49 23
www.aga-roztocze.pl
agroturystyka w Nowinach k. Suśca
Nowiny 27, tel. 693 795 109
www.agroturystykawnowinach.pl

oW Roztoczanka w Suścu
tel. 84 665 48 07 
aga w Suścu
tel. 601 228 775

WĘDKaRSTWo

NoCLeGI W BeŁŻCU

NoCLeGI W LUByCZy KRÓLeWSKIeJ

NoCLeGI W SUŚCU

WyPoŻyCZaLNIe RoWeRÓW

Pod akacjami 
Oseredek 144, tel. 84 665 44 91
www.pod-akacjami.com
Nad Potokiem 
Rybnica 73, tel. 84 665 45 04
www.roztoczanski-domek-nad-potokiem.pl
Wojtyłówka 
ul. Tomaszowska 32 B, tel. 84 665 49 46
www.susiec.com.pl/koper-andrzej
Pod Sosnami 
ul. Tomaszowska 17, tel. 84 665 49 78
www.susiec.com.pl/pardus-henryka
Jagódka
ul. Tomaszowska 19, tel. 84 665 48 92
www.susiec.com.pl/onyszczuk-beata
Leśny Zakątek 
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 665 48 90
www.susieclesnyzakatek.pl
Krzyszówka 
ul. Tomaszowska 50, tel. 84 665 48 63
www.susiec.com.pl/krzyszycha
Pod Jałowcem 
ul. Słoneczna 6, tel. 84 665 45 25
www.susiec.com.pl/skroban-marek
Domki nad Wodą 
ul. Tomaszowska 86 i Rybnica 27, tel. 84 665 48 31
www.susiec.com.pl/szarowolec-danuta
U Jacka
Nowiny 49, tel. 84 666 32 01
Hubertus
ul. Tomaszowska 15, Paary 210, tel. 605 264 987
www.susiec.com.pl/pakosik-teresa
Soluch Halina
Susiec, ul. Tomaszowska 91, 665 180 919
www.susiec.com.pl/soluch-halina
Koło Młyna 
Wólka Łosiniecka 94 A (Kolonia Świdy), tel. 84 665 44 16
Siedlisko Dumka 
Wólka Łosiniecka 2, tel. 84 664 66 00
www.siedliskodumka.com.pl
Domowe Zacisze 
ul. Słoneczna 10, tel. 84 665 49 87
www.susiec.com.pl/litkowiec-jozefa
Jutrzenka 
ul. Kolejowa 1, tel. 84 665 49 88
www.susiec.com.pl/malinowska-zofia
Gościniec 
Majdan Sopocki II 62 A, tel. 84 665 45 13
www.susiec.com.pl/kosior-czeslawa
Leśny Zajazd 
ul. Piwna 8, tel. 84 665 48 17
www.lesnyzajazd.com.pl
U Krystyny 
Majdan Sopocki II 52, tel. 84 665 43 13
www.susiec.com.pl/kowalik-krystyna
Jaskółka 
Majdan Sopocki II 134, tel. 665 349 021
www.susiec.com.pl/kudelka
Nad Zalewem 
Majdan Sopocki II 54, tel. 84 666 31 22
www.susiec.com.pl/szczogryn-adam
Pod Brzozami 
Majdan Sopocki II 40, tel. 84 665 43 46
www.roztocze.net.pl/podbrzozami
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Pod Lasem 
Majdan Sopocki II 140, tel. 84 666 30 49
www.susiec.com.pl/burda-celina
Leśna Kwatera
ul. Leśna 2, tel. 84 665 49 66, 
www.susiec.com.pl/rebizant-lesna-kwatera
Świerk 
ul. Długa 28, tel. 84 665 45 55
www.agroturystyka.susiec.com.pl
Sarenka 
ul. Piwna 5, tel. 84 665 48 72
www.roztocze.net.pl/sarenka
agroturystyka 
ul. Długa 84, tel. 84 665 48 56
www.roztocze.net.pl/lenczuk
ewa 
ul. Tomaszowska 145, tel. 84 665 49 79
Leśny Pensjonacik
Zagóra 6, tel. 691 876 020 
www.lesnypensjonacik.nocowanie.pl

Kwatera Myśliwska Pańków 
Pańków 84, tel. 84 664 24 58 

Zajazd „U Wasąga” 
ul. Tomaszowska 1, tel. 84 661 62 55
www.zajazduwasaga.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Spichlerz”
Wożuczyn 13, tel. 600 032 061

NoCLeGI W TaRNaWaTCe

NoCLeGI W ULHÓWKU

NoCLeGI W WoŻUCZyNIe

Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium ZNMP
ul. Królewska 1, tel. 84 664 21 77
Hotel “Staropolski”
ul. Lwowska 126, tel. 84 665 09 04
www.hotelstaropolski.pl
Zajazd “Valentino” 
ul. 29 Listopada 55, tel. 84 664 24 24
www.zajazd-valentino.pl
Zajazd „Biesiada” 
ul. Józefowska 202, tel. 84 665 87 56
www.zajazd-biesiada.pl
Hotel i SPa “arkadia” 
Kol. Łaszczówka 76, tel. 84 665 79 30
www.arkadiaspa.pl

Pokoje fantazja
ul. Rynek 5 (gm. Tyszowce), tel. 791 001 715  
Nad stawami 
ul. Kątek 10, tel. 665 085 975
Blisko natury
Wojciechówka 45 (gm. Tyszowce), tel. 603 126 555
Wakacje z końmi 
Perespa 39a, tel. 513 185 778
Hotel „orfeusz” 
ul. Wielka 95, tel. 600 099 629 
Hotel „Szewska pasja” 
ul. Wielka 48A, tel. 772 115 222
Zagroda Mniszek 
Zamłynie, ul Garbarska 19, tel. 84 661 94 54
www.zagrodamniszek.plNoCLeGI W ToMaSZoWIe LUBeLSKIM

NoCLeGI W TySZoWCaCH

Hotel “antoni”
Kol. Łaszczówka 59, tel.  84 666 01 80
www.hotelantoni.pl
Pokoje Gościnne „Marpol” 
Kol. Łaszczówka, tel. 84 665 84 12 
www.pizzabp.pl
Dworek „Dąbrowa”
Dąbrowa Tomaszowska 93, tel. 782 455 223
www.dworekdabrowa.pl
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