
                            Spotykamy się  przed Starym Dworcem o godzinie 1:00   
w Czwartek Boże Ciało 31 maja 2018 
Pociąg odjeżdża                            TLK 82173 na Lublin. 

Pociąg przyjeżdża do Rejowca o 10:10

1:45

Rejowiec Dworzec/ Siedlisiczki/ Marynin/Zagrody/ Żulin / Bzite/ Krupiec/
Sennica Nadolna/ Krasnystaw / Widniówka/ Romanów/ Ostrzyca/ Wirkowice
Pierwsze/Staw Naukowski/Grobla/Niwa/Kulików/Rozłopy/ Sułów/
Szczebrzeszyn /Brody Małe /Żurawnica/ Zwierzyniec

O pis trasy
Wyjeżdżamy z dworca kierując się południe ulicami: Dworcową, Chełmińską, 
Wiejską aż do Marynina. Przez wsie Zagrody, Żulin, Bzite kierując się cały czas na 
południe dojeżdżamy do Sennicy Nadolnel, przy której pojawi się żółty szlak 
Ariański prowadzący do Krasnegostawu* . W mieście znajdujemy Szlak 
rowerowy Green Velo, z którym nie rozstaniemy się aż do końca Zalewu 
Nielisz* - miejscowości Kulików. Kierując się na zachód zostawiamy szlak Green 
Velo i poruszamy się samym niebieskim szlakiem aż do szlaku czarnego, który 
zaprowadzi nas do Szczebrzeszyna*.  Zwiedzamy Szczebrzeszyn i jedziemy dalej 
czarnym szlakiem aż do Green Velo, który poprowadzi nas prosto do 
Zwierzyńca* . 

O pis trasy
Trasa do Szczebrzeszyna*  pokrywa się z trasą krótką. Z Szczebrzeszyna ulicą 
Cmentarną udajemy się na wschód. Docieramy do lasu – Szczebrzeszyńskiego 
Parku Krajobrazowego*  tam pojawia się zielony szlak Dymitra Gorajskiego, 
którym będziemy się poruszać aż do Lipowca. Las jest pełen lessowych 
wąwozów i trudniejszych podjazdów, ale gwarantuje wyjątkowe krajobrazy. W 
Lipowcu zmieniamy szlak na żółty. Następnie docieramy do szlaku Green Velo 
prowadzącym do Zwierzyńca* . Po drodze napotkamy Floriankę*  i Stawy Echo* .

Rejowiec Dworzec/ Siedlisiczki/ Marynin/Zagrody/ Żulin / Bzite/ Krupiec/ 
Sennica Nadolna/ Krasnystaw / Widniówka/ Romanów/ Ostrzyca/ Wirkowice 
Pierwsze/Staw Naukowski/Grobla/Niwa/Kulików/Rozłopy/ Sułów/ 
Szczebrzeszyn / Kawęczynek/ Góry/ Lipowiec/ Szozdy/ Zwierzyniec

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Roztocze

To taka kraina w województwie Lubelskim i Ukrainie sięgająca od Kraśnika do 
Lwowa. Jest to wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, więc po trasie rowerowej 
możemy spodziewać się małych górek. Wysokość sięga tu maksymalnie do 390 
m n.p.m. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze utworzono tu rezerwaty 
i parki krajobrazowe. Rzeki mają tutaj charakter rzek górskich i mają małe 
wodospadziki– szumy. Znajdziemy tu dużo pierwotnej przyrody i urokliwe 
miejscowości.  Myślę, że klimat Roztocza udzieli się wszystkim i będą chcieli tu 
jeszcze wrócić. 



O pis trasy
Do zalewu Nielisz*  poruszamy się tak jak poprzednie trasy. W miejscowości 
Grobli (początek zalewu Nielisz) skręcamy na wschód kierując się niebieskim 
szlakiem wzdłuż zalewu. Tu mamy możliwość skorzystania z plaż i zwiedzenia 
miejscowości Nielisz* .  Gdy niebieski szlak rozstanie się z czerwonym (Szlak 
rowerowy Gminy Zamość) jedziemy tym drugim prosto do Zamościa* . Po 
zwiedzaniu jedziemy dalej czerwonym szlakiem przez miejscowość Mokre do 
Wólki Wieprzeckiej, gdzie kończy się szlak. Cały czas kierując się na zachód 
docieramy do Zwierzyńca*.

O pis trasy
Wyjeżdżamy z Zwierzyńca Green Velo do Stawów Echo* . Potem zmierzamy w 
kierunku  Florianki* . Przy Stawach Echo można spotkać naturalnie żyjącego 
konika polskiego, natomiast w Floriance hodują go. W Górecku Starym 
zmieniamy szlak z Green Velo na kolor zielony kierujący nas na Górecko 
Kościelne* .  Po drodze znajduję się wjazd do  rezerwatu Szum*,  gdzie podobno 
można zobaczyć łosie. Za Tarowolem zjeżdżamy z szlaku na wschód kierując się 
na Józefów* , gdzie z powrotem wracamy an Green Velo. Zwiedzając Józefów 
godne polecenia są: kamieniołomy z wieżą widokową, cmentarz żydowski. Z 
miasta wyjeżdżamy czerwonym szlakiem Krawędziowym. Kierujemy się na 
Susiec. Przed wjazdem na Green Velo docieramy do rezerwatu Czartowe Pole* , 
gdzie warto zobaczyć szumy na Sopocie. Po drodze możemy zjechać do 
kamieniołomów Nowiny z wieżą widokową. W Suścu wjeżdżamy do rezerwatu 
nad Tanwią* . Tutaj prawdopodobnie będzie trzeba troszkę poprowadzić rower, 
ale za to, z jakimi widokami! Najpierw oglądamy rzekę z Szumami Jeleń następnie 
przemieszczamy się z do rzeki Tanew, która będzie nas prowadzić do 

K rasnystaw  – warto tam zwiedzić zabytkowy, barokowy Kościół św. 
Franciszka Ksawerego  wraz z kolegium pojezuickim.

Zalew Nielisz - sztuczne jezioro zaporowe na Wieprzu i Porze. Można znaleźć tu 
kąpielisko Moczydło (trasa długa II). Między zalewem a rzeką Por znajduję się 
wieża widokowa ( trasa długa I i trasa krótka).

Nielisz - tu warto zobaczyć piękny drewniany kościół św. Wojciecha  z 1859 r.

Szczebrzeszyn - najsłynniejsza miejscowość w Polsce. Znajduję się tu pomnik 
Chrząszcza nad źródełkiem i kilka innych przy ratuszu. Poza tym warto zobaczyć 
Kościół  św. Mikołaj a w stylu barokowym.

Zamość - miasto- perła renesansu, zbudowane przez Zamoyskich. Jest swoistym 
prywatnym miastem szlacheckim. W 1992 roku stare miasto zostało wpisane na 
listę UNESCO. Musimy zobaczyć Ratusz przy Rynku Wielkim – symbol miasta, 
jeden z najcenniejszych zabytków, manierystyczno-barokowy, z wachlarzowymi 
schodami. Nieopodal znajdziemy kolorowe kamienice ormiańskie. Stare miasto 
kiedyś otoczone było fortyfikacjami,warto zobaczyć pozostałości tych murów. 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - Na terenie parku występuje gęsta sieć 
wąwozów lessowych (m.in. w uroczysku „Piekiełko”). Znajdują się tu także 
torfowiska. Trasa może być piaszczysta.

Zwierzyniec - miejscowość letnia Marysieńki. Przed powstaniem wsi 
letniskowej, na terenie Zwierzyńca istniała osada, w której funkcjonował wielki 
zwierzyniec ogrodzony płotem. Przebywały w nim jelenie, sarny, dziki oraz lisy. 
Stąd nazwa Zwierzyniec. W czasach Ordynacji Zamojskiej na wodzie został 
zbudowany letni pałacyk matki Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warto 
zwiedzić zabytkowy Browar i napić się piwa Zwierzyniec Pils.

Nocleg:
Ośrodek Turystyczny ECHO
22-470 Zwierzyniec
ul. Biłgorajska 5

Zamość i Nielisz

Rejowiec Dworzec/ Siedlisiczki/ Marynin/ Zagrody/ Żulin / Bzite/ Krupiec/ 
Sennica Nadolna/ Krasnystaw/ Widniówka/ Romanów/ Ostrzyca/ Wirkowice 
Pierwsze/ Staw Naukowski/ Grobla/ Nielisz/Deszkowice II/ Złojec/Siedliska/ 
Zamość/ Mokre/ Wychody/ Wólka Wieprzecka/ Kosobudy/ Zwierzyniec

Zwierzyniec/ Florianka/  Górecko Stare/ Górecko Kościelne/ Tarnowola/ 
Józefów/ Susiec/  Rezerwat Tanew/ Rybnica/ Susiec/ Grzybowica/ Majdan 
Sopocki Pierwszy

O pis trasy
Wyjeżdżamy z Zwierzyńca Green Velo do Stawów Echo* . Potem zmierzamy w 
kierunku  Florianki* . Przy Stawach Echo można spotkać naturalnie żyjącego 
konika polskiego, natomiast w Floriance hodują go. W Górecku Starym 
zmieniamy szlak z Green Velo na kolor zielony kierujący nas na Górecko 
Kościelne* .  Po drodze znajduję się wjazd do  rezerwatu Szum*,  gdzie podobno 
można zobaczyć łosie. Za Tarowolem zjeżdżamy z szlaku na wschód kierując się 
na Józefów* , gdzie z powrotem wracamy an Green Velo. Zwiedzając Józefów 
godne polecenia są: kamieniołomy z wieżą widokową, cmentarz żydowski. Z 
miasta wyjeżdżamy czerwonym szlakiem Krawędziowym. Kierujemy się na 
Susiec. Przed wjazdem na Green Velo docieramy do rezerwatu Czartowe Pole* , 
gdzie warto zobaczyć szumy na Sopocie. Po drodze możemy zjechać do 
kamieniołomów Nowiny z wieżą widokową. W Suścu wjeżdżamy do rezerwatu 
nad Tanwią* . Tutaj prawdopodobnie będzie trzeba troszkę poprowadzić rower, 
ale za to, z jakimi widokami! Najpierw oglądamy rzekę z Szumami Jeleń następnie 
przemieszczamy się z do rzeki Tanew, która będzie nas prowadzić do 

K rasnystaw  – warto tam zwiedzić zabytkowy, barokowy Kościół św. 
Franciszka Ksawerego  wraz z kolegium pojezuickim.

Zalew Nielisz - sztuczne jezioro zaporowe na Wieprzu i Porze. Można znaleźć tu 
kąpielisko Moczydło (trasa długa II). Między zalewem a rzeką Por znajduję się 
wieża widokowa ( trasa długa I i trasa krótka).

Nielisz - tu warto zobaczyć piękny drewniany kościół św. Wojciecha  z 1859 r.

Szczebrzeszyn - najsłynniejsza miejscowość w Polsce. Znajduję się tu pomnik 
Chrząszcza nad źródełkiem i kilka innych przy ratuszu. Poza tym warto zobaczyć 
Kościół  św. Mikołaj a w stylu barokowym.

Zamość - miasto- perła renesansu, zbudowane przez Zamoyskich. Jest swoistym 
prywatnym miastem szlacheckim. W 1992 roku stare miasto zostało wpisane na 
listę UNESCO. Musimy zobaczyć Ratusz przy Rynku Wielkim – symbol miasta, 
jeden z najcenniejszych zabytków, manierystyczno-barokowy, z wachlarzowymi 
schodami. Nieopodal znajdziemy kolorowe kamienice ormiańskie. Stare miasto 
kiedyś otoczone było fortyfikacjami,warto zobaczyć pozostałości tych murów. 



O pis trasy
Do miejscowości Józefów*  trasa wygląda tak samo jak trasa krótka. Z miasta 
wyjeżdżamy Zielonym szlakiem Ziemi Józefowskiej po puszczy Solskiej. 
Zielonym szlakiem wracamy do Green Velo aż do Rezerwatu Czartowe Pole* . 
Wracamy się z powrotem Green Velo i kierujemy się na Susiec. Tam podobnie jak 
w trasie krótkiej zwiedzamy Rezerwat Tanew*  z rzekami Jeleń i Tanew. 
Czerwonym/ Brązowym szlakiem Geoturystycznym Roztocza jedziemy do 
Łuszczcza, gdzie zmieniamy szlak na zielony- niebieski- zielony docieramy do 
Majdanu Sopockiego Pierwszego* .

O pis trasy
Wracamy się do Suśca, gdzie docieramy do Green Velo i  kierujemy się na 
południe. W Hucie Różanieckiej dojeżdżamy do fioletowego szlaku rowerowego, 
który poprowadzi nas do Rudy Różanieckiej. Z niej kierujemy się na południe w 
stronę miejscowości Cieszanów, ale nie wjeżdżamy do centrum. Z Cieszanowa 
do Dachnowa poruszamy się brązowym szlakiem. Z Dachnowa do Łukawca 
poruszamy się niebieskim szlakiem rowerowy Ikon. 

Stawy Echo – to cztery stawy z plażą, w której możemy się wykąpać. Można 
zobaczyć tu konika polskiego w naturalnym środowisku.

Florianka - była osada leśna obecnie hodowla konika polskiego. Znajduję się tu 
Dąb szypułkowy Florian i Izba leśna. Legenda o Florianie Szary, który przeprawiał 
się na Ruś Czerwoną. Wraz z drużyną został zaatakowany przez niedźwiedzia, 
broniąc się nie trafi w miśka a w dąb i został zraniony. Od tego czasu dąb został 
nazwany Florianem, a osada, w której go opatrzono Florianką.

Rezerwat Szum - rzeka Szum z serią wodospadów, ścieżka dydaktyczna, 
nieskalana przyroda. Według miejscowych najpiękniejsze miejsce na Roztoczu.

Rezerwat Czartowe Pole – rezerwat obejmujący miedzy innymi odcinek doliny 
Sopotu z serią wodospadów do 1 metra wysokości oraz ruiny ordynackiej 
papierni otoczony lasem. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy odnoszącej się 
do leśnej polany mówiącej, że niegdyś „jeno czarci tam hasali”, skutkiem, czego 
miały być liczne pożary i powodzie papierni.  Jest jeszcze druga legenda o 
Czartowym polu, ale za długa by tu wypisywać, więc opowiem w pociągu.

Józefów - Dzięki dobrze rozwiniętej sieci tras rowerowych Józefów nazywany 
jest Rowerową Stolicą Roztocza. Działają tu dwa rekreacyjne zalewy w tym 
nowy z piaszczystą plażą i strzeżonym kąpieliskiem. Warto tu zobaczyć Kirkuty 
oraz Kamieniołom z wieżą widokową. 

Górecko Kościelne - słynie z drewnianego  kościóła św. Stanisława Biskupa 
Męczennika  i kapliczki na wodzie.W 1648 r. miało tutaj miejsce objawienie św. 
Stanisława, który uratował wioskę przed spaleniem przez Kozaków oblegających 
twierdzę Zamość.  Po objawieniach wybudowano tutaj 3 kaplice: jedną w 
miejscu objawienia, drugą nad rzeką Szum, a trzecią w miejscu późniejszego 
drewnianego kościoła.

Rezerwat nad Tanwią -  Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki 
Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w 
miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje się 24 progi zwane 
„szumami”.  POZYCJA OBOWIĄZKOWA!!!

Majdan Sopocki - znajduję się tunaturalna wydma piaskowa oraz jezioro z plażą.

Nocleg:
CAMPING CEZAN
Majdan Sopocki I
609 556 378

Zwierzyniec/ Florianka/ Górecko Stare/ Górecko Kościelne/ Tarnowola/ 
Józefów/ Puszcza Solska/ Czartowe Pole/ Susiec/ Rezerwat Tanew/ Łasochy/ 
Łuszczacz/ Wioska/ Kędrawka/ Majdan Sopocki Pierwszy

M ajdan Sopocki Pierwszy/ Susiec/ Rybnica/ Huta Różaniecka/ Ruda 
Różaniecka/ Cieszanów/  Dachnów/  Lubaczów/ Dąbków/ Opaka/ Łukawiec

drogi na Rybnicę. Wracamy z powrotem do Suśca, z którego wyjeżdżamy 
brązowym/ czerwonym szlakiem geoturystycznym roztocza Środkowego. W 
Grzybowicy zbaczamy z szlaku kierując się do noclegu w Majdanie Sopockim 
Pierwszym* . 

O pis trasy
Wracamy się do Suśca, gdzie docieramy do Green Velo i  kierujemy się na 
południe. W Hucie Różanieckiej dojeżdżamy do fioletowego szlaku rowerowego, 
który poprowadzi nas do Rudy Różanieckiej. Z niej kierujemy się na południe w 
stronę miejscowości Cieszanów, ale nie wjeżdżamy do centrum. Z Cieszanowa 
do Dachnowa poruszamy się brązowym szlakiem. Z Dachnowa do Łukawca 
poruszamy się niebieskim szlakiem rowerowy Ikon. 

Stawy Echo – to cztery stawy z plażą, w której możemy się wykąpać. Można 
zobaczyć tu konika polskiego w naturalnym środowisku.

Florianka - była osada leśna obecnie hodowla konika polskiego. Znajduję się tu 
Dąb szypułkowy Florian i Izba leśna. Legenda o Florianie Szary, który przeprawiał 
się na Ruś Czerwoną. Wraz z drużyną został zaatakowany przez niedźwiedzia, 
broniąc się nie trafi w miśka a w dąb i został zraniony. Od tego czasu dąb został 
nazwany Florianem, a osada, w której go opatrzono Florianką.

Rezerwat Szum - rzeka Szum z serią wodospadów, ścieżka dydaktyczna, 
nieskalana przyroda. Według miejscowych najpiękniejsze miejsce na Roztoczu.

Rezerwat Czartowe Pole – rezerwat obejmujący miedzy innymi odcinek doliny 
Sopotu z serią wodospadów do 1 metra wysokości oraz ruiny ordynackiej 
papierni otoczony lasem. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy odnoszącej się 
do leśnej polany mówiącej, że niegdyś „jeno czarci tam hasali”, skutkiem, czego 
miały być liczne pożary i powodzie papierni.  Jest jeszcze druga legenda o 
Czartowym polu, ale za długa by tu wypisywać, więc opowiem w pociągu.



M ajdan Sopocki Pierwszy/ Susiec/  Wólka Łosiniecka/ Łosiniec/ Maziły/ 
Podlesina/ Bełżec/ Brzeziny/ Narol/ Michalec/ Dębiny-Huta- Złomy/ Polanka 
Horyniecka/ Horyniec- Zdrój/ Radróż/ Huta Kryształowa/ Budomierz/ Krowica 
Hołodowska/ Majdan Lipowiecki/ Łukawiec 

Łukawiec/Zagrobla/ Bihale/ Czerniawka/ Miękisz Nowy/ Korzenica/ Jarębki/ 
Laszki/ Wietlin Trzeci/ Wietlin/ Surochów/ Sobiecin/ Jarosław

O pis trasy
Wracamy do Suśca i wjeżdżamy na Green Velo aż do miejscowości Podlesina, 
gdzie decydujemy się czy jechać dalej do Bełżca* ( miejscowość gdzie znajdował 
się niemiecki obóz zagłady) czy dalej Green Velo. Do Bełżca poruszamy się 
czerwonym szlakiem rowerowym. Z Bełżca kierujemy się na Brzeziny i Narol* . W 
Narolu wracamy na szlak Green Velo. Jeżeli chcemy pominąć Bełżec z Podlesiny 
jedziemy Green Velo do Narola. Dalej kierujemy się na południe Green Velo. Po 
drodze można zajrzeć do Rezerwatu Źródło Tanwi* . Cały czas kierujemy się 
Green Velo aż do Krowicy Hołodowskiej, gdzie szlak zmieniamy na kolor zielony 
prowadzący nas do Majdany Lipowieckiego. Z tej miejscowości kierujemy się 
droga główną do noclegu w Łukawcu.  

O pis trasy
Z Łukawca kierujemy się główną drogą na zachód potem delikatnie skręcając na 
południe cały czas poruszając się drogą główną przez miejscowości Bihale i 
Czerniawka. Docieramy do miejscowości Miękisz Nowy tam skręcamy w prawo 
kierując się na Korzenicę.  Z Korzenicy jedziemy cały czas drogą 1674R aż do 
Wietlin Trzeci. Na końcu Wietlina skręcamy w prawo na 1719R, który 
poprowadzi na do ronda przed Jarosławem. W  Jarosławiu  kierujemy się na 
dworzec PKS przy ulicy Pruchnickiej.  Nasz pociąg na Poznań odjeżdża o godzinie 
13:43 . Dlatego zalecane jest by ruszyć w trasę wcześnie. 

dętki 
pompkę rowerową
smar do łańcucha
namiot, śpiwór, karimatę
oświetlenie rowerowe, pozycyjne i oświetlające drogę, białe i czerwone
kask rowerowy
mapę (polecamy sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło „Halny”przysługuje   
10% rabat)
odzież przeciw deszczową (miejmy nadzieję, że nie wykorzystamy jej za bardzo)

Powrót:
Jarosław- Poznań Główny
pociąg: IC 3700 Siemiradzki
Odjazd pociągu 13:43
dojazd do Pń 22:39

B ełżec - znajduję się tu  nazistowski obóz zagłady funkcjonujący od marca 1942 
roku do czerwca 1943 roku. Muzeum oraz pozostałości można obejrzeć w 
godzinach 9.00-17.00.

Narol-   warto tu zobaczyć Pałac Łosiów, cerkiew unicka Ofiarowania Matki 
Bożej w Świątyni z końca XIX wieku.

Rezerwat Źródło Tanwi - torfowiskowy las wraz z jeziorem 

Nocleg:
Gospodarstwo Agroturystyczne
Deberska Góra 
Łukawiec 161A
16 631 04 14

dętki 
pompkę rowerową
smar do łańcucha
namiot, śpiwór, karimatę
oświetlenie rowerowe, pozycyjne i oświetlające drogę, białe i czerwone
kask rowerowy
mapę (polecamy sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło „Halny”przysługuje   
10% rabat)
odzież przeciw deszczową (miejmy nadzieję, że nie wykorzystamy jej za bardzo)

B ełżec - znajduję się tu  nazistowski obóz zagłady funkcjonujący od marca 1942 
roku do czerwca 1943 roku. Muzeum oraz pozostałości można obejrzeć w 
godzinach 9.00-17.00.

Narol-   warto tu zobaczyć Pałac Łosiów, cerkiew unicka Ofiarowania Matki 
Bożej w Świątyni z końca XIX wieku.

Rezerwat Źródło Tanwi - torfowiskowy las wraz z jeziorem 



SERWISY ROWEROWE

ALE JAZDA - Serwis rowerowy i narciarski
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 39B, Zamość
500 191 818

Naprawa Rowerów
Partyzantów 22, Zamość
Telefon: 791 070 096

Dolanowski.pl
Sikorskiego 68, Tomaszów Lubelski
608 493 871

INNE

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
ul. Ofiar Obozu Zagłady 4
9.00-17.00

Muzeum  Izba Leśna we Floriance
Florianka 105
Bilety wstępu:
 normalny: 2,50 PLN ulgowy: 1,5 PLN

Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł w 
Szczebrzeszynie
Słodka 1 Szczebrzeszczyn

Gospoda Zagroda Guciów
Guciów 19
8.00- 20.00

Ula Kasperska
mail: roztocze.rajdnaszprychach@gmail.com

Za pośrednictwem formularza mailowego dostępnego na stronie
www.halny.pl

Na wpłaty czekamy do 25 maja 2018 , brak wpłaty oznacza usunięcie z listy.

Halniak/ student

Halniak/ nie student

Nie halniak/ student

Nie halniak/ nie student

133 zł

205 zł

148 zł

228 zł


