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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez 

 Lokalną Grupę Działania „PRYM”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.



Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce przewodnik, który jest pilotażowym produktem zrealizowa-
nym w ramach projektu współpracy pod nazwą: „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”. 
Zaproponowane przez nas trasy nie obejmują oczywiście wszystkich ciekawych i god-
nych polecenia miejsc na obszarze Lokalnej Grupy Działania „PRYM” i dodatkowo na 
terenie dwóch gmin, należących do partnerskiej RLGD „Z Ikrą”. Mają być dla Państwa 
inspiracją i zachętą do wycieczek po tym terenie, uważnego rozglądania się i wyszu-
kiwania kolejnych atrakcji. W terenie będą mogły pomóc osoby, które poprowadzą 
punkty SLIT, oznaczone w przewodniku piktogramem. Osoby te podpowiedzą także, 
co ciekawego warto zobaczyć i jak spędzić czas u naszego Partnera w projekcie Stowa-
rzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji o poszczególnych miejscach oraz uzupełnianą bazę danych udostęp-
niamy na naszej stronie, do której szybki dostęp gwarantuje kod QR na tylnej okładce 
przewodnika. Wszystkich z naszego terenu, którym projekt przypadnie do gustu i będą 
chcieli z nami współpracować przy kolejnych przedsięwzięciach, zachęcamy do kon-
taktu.

Życzymy samych miłych chwil spędzonych na terenie LGD „PRYM”.

*  Większość miejsc noclegowych i wszystkie atrakcje wymagają  
wcześniejszego kontaktu i rezerwacji.
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T R A S A A1        
–  DZ I E Ń 1

11 h ~ km    
Aleksandrów Łódzki. Spacer. Osada miejska założona na 
początku XIX w. na ziemiach należących do Rafała Brato-
szewskiego. Trójnarodowe i trójwyznaniowe miasto tka-
czy. Miejsce planów filmowych, na których kręcono m.in. 
serial „Czterej pancerni i pies”, „Kierunek Berlin”, „Ostat-
nie dni”, „Zwycięstwo”. Z miastem są związane ważne 
postacie, m.in. Włodzimierz Smolarek, Izrael Poznański, 
ród cadyków Danziger. Aleksandrów warto odwiedzić 
w trakcie uhonorowanego certyfikatem SMAK WSI Festi-
walu Sztuk Różnych lub festiwalu Summer Dying Loud.

230’ 4,5 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Galeria zajmuje się renowacją mebli i artystyczną sto-
larką. Na miejscu można kupić pamiątki z drewna 
i innych materiałów oraz ręcznie robione zaproszenia. 

31,5 h 22 km    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278,  
www.czarnystaw.pl. Obiad. Tradycyjna polska kuchnia 
i dania sezonowe przygotowywane na bazie starannie 
dobranych składników. 

41,5 h 18 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród mieści się w parku przy renesan-
sowym pałacu Grudzińskich. Ma delikatnie pobudzać 
zmysły, dając chwilę wytchnienia i relaksu. Instalacje 
pomagają w poznawaniu natury przez słuch, dotyk, 
wzrok, węch i orientację przestrzenną. Zwiedzanie 
najlepiej rozpocząć od Pijalni Wód Termalnych, która 
znajduje się przy wejściu do parku, w dawnym kościele 
ewangelickim. 

53 h 3,8 km   
Uniejów. PGK Termy Uniejów. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Uniejów 
posiada status miejscowości uzdrowiskowej. Termy 

czerpią wodę z głębokości ponad 2 km. Ma ona właści-
wości hipertermalne i mineralne, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie przy leczeniu wielu chorób, w tym reuma-
toidalnych (zwyrodnienia stawów), ortopedyczno-ura-
zowych i stanów po zabiegach operacyjnych narządu 
ruchu, chorób skóry, schorzeń laryngologicznych, ner-
wobóli, dyskopatii i nerwic.

6~ 16,6 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Kolacja. Tradycyjne polskie smaki z akcentem kuchni 
świata. Produkty lokalne, sezonowe. Nocleg. Wysokiej 
jakości usługi w dobrej cenie. Do dyspozycji gości spa, 
siłownia. Przy obiekcie ogródek z grillem zewnętrznym, 
altaną, placem zabaw.
–  DZ I E Ń 2

730’ 18 km      
Księże Mł yny.  Ośrodek Wc z asowo -W ypoc z yn -
kowy VANTUR. Księże Młyny 14a, 99-235 Księże Młyny, 
T: 600 899 685, www.vantur24.pl. Miejsce rozpoczęcia 
spływu kajakowego. Ośrodek jest położony nad Wartą, 
na obszarach wydmowych porośniętych dużym kom-
pleksem lasów sosnowych. Jesienią jest to dobre miej-
sce na grzybobranie. W okolicy przebiegają trasy piesze, 
rowerowe i kajakowe.

83 h 12 km    
Uniejów. VattenBall. T: 695 687 357, www.vattenball.pl/
splywy-kajakowe. Kompleksowa obsługa spływów jed-
nodniowych, wielodniowych, indywidualnych i grupo-
wych po rzece Warcie, na trasie Jeziorsko – Księże Młyny 
– Uniejów oraz Uniejów – Dobrów – Koło. Do dyspozy-
cji 120 dwuosobowych kajaków, kajaki jednoosobowe 
i trzyosobowe. W ofercie również park linowy i paintball. 

9~ 6,2 km 
Rożniatów. Budownictwo regionalne. Domy mieszkalne 
oraz zabudowania gospodarskie wzniesione z wykorzy-
staniem opoki, potocznie nazywanej tutaj „białym kamie-
niem”. Opoka jest skałą o żółtawym, kremowym zabar-
wieniu, chropowatej powierzchni i wysokiej porowatości. 
Charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi. 
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Najwięcej zachowanych budowli można znaleźć w miej-
scowościach: Czepów, Wielenin, Orzeszków, Rożniatów, 
Ostrowsko, Stanisławów, Spycimierz, Lekaszyn, Uniejów 
oraz Wilamów. Z opoki są też zbudowane kościoły w Wila-
mowie i Wieleninie, remiza strażacka w Rożniatowie, młyn 
i pozostałości po tartaku w Wilamowie. 

q1,5 h 17,9 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Restauracja serwuje domowe posiłki z produktów lokal-
nych i sezonowych.

w2 h 3,1 km        
Uniejów. Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. 
Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, T: 601 440 931, www.
zamekwuniejowie.pl. Zamek został wzniesiony w drugiej 
połowie XIV wieku przez Jarosława Bogorię Skotnic-
kiego, na miejscu zniszczonej przez Krzyżaków fortalicji 
drewnianej. Plan filmowy, na którym powstawał m.in. 
serial „Ultraviolet”. Po komnatach oprowadza wieżo-
mistrz, opowiadając o bogatej historii zamku, kolegiaty 
i Uniejowa. Zwiedzanie warto połączyć z wejściem na 
wieżę, z której rozpościera się piękny widok na panoramę 
miasta, XIX-wieczny park zamkowy i dolinę rzeki Warty. 

e2 h 3,6 km    
Uniejów. Browar Wiatr. Ul. Dąbska 49, 99-210 Uniejów, 
T: 572 728 302, www.browarwiatr.pl. Kolacja. W Browarze 
jest warzonych kilkanaście gatunków rzemieślniczego 
piwa. Restauracja serwuje oryginalne i smaczne dania, 
w tym przygotowane na bazie swojego piwa. Istnieje 
możliwość zakupu produktów lokalnych i autorskich 
(chleb, piwo, przetwory).

r~ 3,1 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Nocleg.

–  DZ I E Ń 3

t1,5 h 28,6 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. Ścieżka edukacyjna. Uroczy-
sko położone w pradolinie rzeki Warty, w Uniejowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, jest częścią obszaru 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Obejmuje 
obszar ok. 80 ha lasów, łąk i starorzeczy. W sześciu miej-
scach ustawione są makiety zwierząt (sarna, łoś, dzik, 
bóbr, jeleń i zając) w naturalnych rozmiarach. Umiesz-
czono na nich kody QR, które odsyłają na stronę inter-
netową z dodatkowymi informacjami.

y1 h 30,4 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Galeria z kamienia polnego, 
którą ponad 30 lat temu artysta wybudował własno-
ręcznie, żeby wyeksponować więcej niż 500 obrazów 
olejnych, kilkadziesiąt rzeźb i rysunków. Obrazy o tema-
tyce historycznej i batalistycznej związanej z regionem, 
np. bitwa nad Bzurą, postój polskiej kawalerii w Idziko-
wicach, są dobrym tłem dla wykładów z historii regionu. 
Kilkanaście dzieł trafiło do zaprzyjaźnionych osób na 
całym świecie, ale twórca ogólnie swoich prac nie sprze-
daje. W wieku 75 lat odnalazł także nową pasję – literacką.

u1,5 h 6,5 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Obiad. Kompleks 
bankietowo-konferencyjny. Specjalnością restauracji są 
dania rybne przygotowywane według autorskich prze-
pisów (miętus, sandacz, sum i zupa rybna).

i koniec  
Konstantynów Łódzki. Spacer. Miasto powstało na 
początku XIX wieku jako prywatna osada sukiennicza 
Mikołaja Krzywca-Okołowicza. Jej mieszkańcami byli 
głównie sprowadzeni z Niemiec tkacze. Centralnym 
punktem jest plac Kościuszki (kiedyś Rynek Główny), 
przy którym stoi kościół, a dawniej także synagoga. Przy 
placu ma siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna.
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11 h 5,4 km  
Kębliny. Rezerwat Grądy nad Moszczenicą. Rezer-
wat chroniący bogatą szatę roślinną lasów liściastych 
porastających niejednorodny teren geomorfologiczny. 
Koryto Moszczenicy wcina się w wysoczyznę na głębo-
kość do 10 m, tworząc miejscami strome stoki. W połu-
dniowej części rezerwatu obserwuje się odnawianie 
boru mieszanego.

2~ 31,5 km     
Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort. Besiekierz 
Rudny 50, 95-001 Biała, T: 727 537 537, www.salio.eu. Obiad. 
Kolacja. Nocleg. Ośrodek Salio, położony w spokojnej 
okolicy, posiada doskonałą infrastrukturę dla jeździec-
twa. Na miejscu znajduje się klub jeździecki, pensjo-
nat dla koni, hotel, browar rzemieślniczy i restauracja. 
Zarówno browar, jak i restauracja zostały wyróżnione 
Laurem Konsumenta. W ośrodku odbywają się liczne 
zawody jeździeckie w skokach i ujeżdżaniu.
 –  DZ I E Ń 2

33 h 25 km    
Karolew. Go System Military Club. Karolew, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 502 095 369, 695 868 864, www.go-system.pl. 
Klub sportowo-strzelecko-eventowy: jazda UAZ-em, 
strzelanie z ASG, paintball, jazda quadami, przejażdżki 
offroadowe.

41,5 h 17,7 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród mieści się w parku przy renesan-
sowym pałacu Grudzińskich. Ma delikatnie pobudzać 
zmysły, dając chwilę wytchnienia i relaksu. Instalacje 
pomagają w poznawaniu natury przez słuch, dotyk, 
wzrok, węch i orientację przestrzenną. Zwiedzanie 
najlepiej rozpocząć od Pijalni Wód Termalnych, która 
znajduje się przy wejściu do parku, w dawnym kościele 
ewangelickim. 

51,5 h 0,23 km   
Uniejów. Restauracja Herbowa. Ul. Zamkowa 2, 
99-210 Uniejów, T: 791 340 595, www.herbowauniejow.pl. 
Obiad. Restauracja mieści się w zamku wybudowanym 
w XIV wieku, a ostatecznie przebudowanym w stylu kla-
sycystyczno-romantycznym w połowie XIX wieku. Ofe-
ruje profesjonalny serwis na najwyższym światowym 
poziomie połączony z niezapomnianymi smakami.

63 h 0,1 km   
Uniejów. PGK Termy Uniejów. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Uniejów 
posiada status miejscowości uzdrowiskowej. Termy 
czerpią wodę z głębokości ponad 2 km. Ma ona właści-
wości hipertermalne i mineralne, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie przy leczeniu wielu chorób, w tym reuma-
toidalnych (zwyrodnienia stawów), ortopedyczno-ura-
zowych i stanów po zabiegach operacyjnych narządu 
ruchu, chorób skóry, schorzeń laryngologicznych, ner-
wobóli, dyskopatii i nerwic.

71,5 h 0,85 km    
Uniejów. Hotel Termalny Uniejów. Ul. Zamkowa 1, 
99-210 Uniejów, T: 48 63 279 24 30 wew. 002, www.hotelter-
malny.pl. Kolacja. Restauracja serwuje menu sezonowe, 
łączące tradycje trzech krzyżujących się tu regionów oraz 
gustowne i bardzo nowoczesne oblicze gastronomii. 
Odzwierciedlenie znajduje w nim również sąsiedztwo 
rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko. 

8~ 0,1 km     
Uniejów. ApartHotel Termy Uniejów. Ul. Termalna 1, 
99-210 Uniejów, T: 724 778 776, www.aparthotel-termyunie-
jow.pl. Nocleg. Obiekt świadczy wysoką jakość usług. Do 
dyspozycji gości są m.in. lobby, basen, sauna, spa, siłow-
nia oraz restauracja.
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–  DZ I E Ń 3

91,5 h 23,9 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. Ścieżka edukacyjna. Uroczy-
sko położone w pradolinie rzeki Warty, w Uniejowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, jest częścią obszaru 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Obejmuje 
obszar ok. 80 ha lasów, łąk i starorzeczy. W sześciu miej-
scach ustawione są makiety zwierząt (sarna, łoś, dzik, 
bóbr, jeleń i zając) w naturalnych rozmiarach. Umiesz-
czono na nich kody QR, które odsyłają na stronę inter-
netową z dodatkowymi informacjami.

q1,5 h 10,5 km  
Wylazłów. Port Jachtowy. Wylazłów, 99-235 Pęczniew, 
T: 783 166 571 (Port), 666 721 110 (SpeedTaxi). Nowy port na 
zbiorniku Jeziorsko, w którym można wypożyczać sprzęt 
pływający, cumować, slipować, a także zimować własny 
sprzęt pływający. Dodatkową ofertą są: rejs katamara-
nem, SpeedTaxi, wynajęcie skuterów wodnych, łodzi.

w~ 9 km 
Drużbin. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Pomysłodawcą unikatowych, śródpo-
lnych galerii jest Fundacja „Tu Brzoza”. Główna technika 
malarstwa wiejskiego to akryle z dodatkiem farby elewa-
cyjnej. Do tej pory powstało 13 przystanków na terenie 
pięciu gmin. Oprócz ujętych w trasie warto odwiedzić 
Sędów, Brudnów, Chropy, Businę, Rudniki, Górę Bał-
drzychowską, Wólkę. Drużbin: „Wiejskie Podwórko” – 
malowała Olga Pelipas.

e~ 0,8 km 
Nowy Pudłów. Przystanek folkowy. „Babie lato” Józefa 
Chełmońskiego – malował Sylwester Stabryła.

r~ 1,8 km 
Pudłówek. Przystanek folkowy. „Folklor sieradzki” 
– malowała Natalia Grala.

t~ 3,7 km 
Anusin. Przystanek folkowy. „Wiosna” Jacka Malczew-
skiego – malował Sylwester Stabryła.

y~ 3,1 km 
Feliksów. Przystanek folkowy. „Ojczyzna” Jacka Mal-
czewskiego – malowała Natalia Grala.

u~ 29,4 km 
Jeżew. Przystanek folkowy. „Portret Józia Feldmana” 
i „Słonecznik” Stanisława Wyspiańskiego – malował 
Sylwester Stabryła.

i1,5 h ~ km    
Aleksandrów Łódzki, Restauracja Kamienica nr 6. Plac 
Kościuszki 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 735 161 535, www.
kamienica6.pl. Obiad. Restauracja i hotel Kamienica nr 6 
mieści się w centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Do wina 
podchodzi się tu ze szczególną atencją. Jest ono wyjątko-
wym dopełnieniem dań, lecz może też stanowić zupełnie 
odrębną historię. Możliwość degustacji win w lokalnej 
piwniczce winiarskiej i skorzystania z dań autorskiej 
kuchni. W roku 2020 obiekt znalazł się w przewodniku 
Gault&Millau. 

o koniec    
Aleksandrów Łódzki. Spacer. Pierwotnie osada miejska 
założona na początku XIX wieku na ziemiach należących 
do Rafała Bratoszewskiego. Trójnarodowe i trójwyzna-
niowe miasto tkaczy. Miejsce planów filmowych, na któ-
rych kręcono m.in. serial „Czterej pancerni i pies”, „Kie-
runek Berlin”, „Ostatnie dni”, „Zwycięstwo”. Z miastem są 
związane ważne postacie, m.in.: Włodzimierz Smolarek, 
Izrael Poznański, ród cadyków Danziger. Aleksandrów 
warto odwiedzić w trakcie uhonorowanego certyfika-
tem SMAK WSI Festiwalu Sztuk Różnych lub festiwalu 
Summer Dying Loud.
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12 h 0,3 km     
Chociszew. Dolina Skrzatów. Chociszew 42c, 95-045 
Parzęczew, T: 503 123 436, www.dolinaskrzatow.pl. Rezer-
wat skrzacich opowieści, figur i ekspozycji, położony 
w dolinie rzeki Bzury. Kraina miniaturowych domków 
i ich małych mieszkańców jest odkrywana ze Skrzato-
logiem. Wizyta w parku pozwala poznać tajemnice sło-
wiańskiej puszczy. W ofercie są m.in. warsztaty, panele 
edukacyjne, spotkania terapeutyczne, spotkania z pasjo-
natami ze świata nauki i sztuki.

220’ 2 km 
Chociszew. Młyn żytni. Chociszew 48, 95-045 Parzęczew, 
T: 42 718 63 64. Drewniany, ponad stuletni młyn. Daw-
niej napędzany energią wodną (rzeka Bzura), obecnie 
korzysta z urządzeń elektrycznych. W młynie można 
kupić mąkę żytnią i przy okazji podejrzeć, jak przebiega 
proces jej produkcji.

31,5 h 7,5 km  
Orła. Suzuki Sushi. Orła 62, 95-073 Orła, T: 505 515 113. 
Obiad. Nieduża restauracja specjalizująca się w przygo-
towywaniu sushi. W ofercie pojedyncze rolki, zestawy, 
napoje. Warto zamówić przez telefon, żeby długo nie 
czekać na miejscu.

43 h 33 km   
Parzęczew. Strzelnica Shooting-Academy. Ul. św. Rocha, 
95-045 Parzęczew, T: 602 221 507, www.shooting-academy.pl. 
Na terenie akademii istnieje możliwość strzelania z róż-
nego rodzaju broni palnej (krótkiej, długiej, gładko-
lufowej, maszynowej, myśliwskiej i czarnoprochowej). 
Strzelnica jest dedykowana głównie strzelaniu dyna-
micznemu opartemu o przepisy IPSC, obronnemu opar-
temu o przepisy IDPA oraz formule 3Gun. Znajduje się 
tutaj 18 niezależnych od siebie osi strzeleckich o długości 
od 15 do 100 m.

5~ 12,1 km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 99-210 
Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajniabocianie-
gniazdo.pl. Kolacja. We własnym zakresie (w domkach są 
aneksy kuchenne, możliwe także grill, ognisko). Nocleg. 
Do dyspozycji gości 10 sześcioosobowych domków: 2 let-
niskowe i 8 całorocznych. Na terenie plac zabaw.
–  DZ I E Ń 2

62 h 31 km       
Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy. Kiki 31, 99-220 Wartkowice, 
T: 535 981 918, www.stajniarudejwiedzmy.webnode.com. Nauka 
jazdy konnej, szkolenia z naturalnej pracy z koniem. 
Warsztaty serowarskie, kurs fotograficzny. Warto się 
wybrać na grzybobranie lub zbiory innych skarbów 
lasu, które można przyrządzić na miejscu lub przetwo-
rzyć i zabrać ze sobą. Domowa kuchnia z własnoręcznie 
pieczonym chlebem, serami własnej roboty i domowymi 
nalewkami. 

72 h 10,9 km   
Karolew. Go System Military Club. Karolew, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 502 095 369, www.go-system.pl.  
Klub sportowo-strzelecko-eventowy: jazda UAZ-em, 
strzelanie z ASG, paintball, jazda quadami, przejażdżki 
offroadowe.

81,5 h 12,7 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Obiad. Kompleks 
bankietowo-konferencyjny. Specjalnością restauracji są 
dania rybne przygotowywane według autorskich prze-
pisów (miętus, sandacz, sum i zupa rybna). 
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92 h 20,9 km       
Bełdów. Prywatne Gospodarstwo Rybackie w Bełdo-
wie – Adam i Tadeusz Michaś. Bełdów 70, 95-070 Aleksan-
drów Łódzki, T: 697 629 051, 608 591 951, 42 712 14 12. Gospo-
darstwo słynie z tradycyjnej hodowli Karpia Bełdowskiego. 
Na miejscu komercyjne łowisko, możliwość kupienia świe-
żej ryby. W sezonie działa smażalnia ryb, można zjeść sma-
żonego karpia lub pstrąga. W centrum Bełdowa monumen-
talny kościół pw. Wszystkich Świętych z końca XIX wieku, 
wybudowany przez właściciela wsi Jana Wężyka. Przy 
kościele pomniki przyrody (wiązy szypułkowe). Ponadto 
punkt informacji turystycznej i nowoczesne pasywne przed-
szkole. We wsi realizowano zdjęcia do filmów „Czterej pan-
cerni i pies” oraz „Królowa aniołów. 

q1,5 h 22,1 km    
Poddębice. Pierogarnia Złote Jabłko. Ul. Parzęczewska 2, 
99-200 Poddębice, T: 721 197 272, www.zlotejablko.com. 
Kolacja. Pierogarnia słynie z pierogów w wielu smakach 
w wersji mięsnej i bezmięsnej, pieczonej, gotowanej, 
wytrawnej i na słodko. Pierogi są wyrabiane na miejscu 
z produktów wysokiej jakości, w dużej mierze ekologicz-
nych, pochodzących od miejscowych rolników.

w~ ~ km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajniabo-
cianiegniazdo.pl. Nocleg. Do dyspozycji gości 10 sześcio-
osobowych domków: 2 letniskowe i 8 całorocznych. Na 
terenie plac zabaw.
–  DZ I E Ń 3

e3 h 18,1 km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajnia-
bocianiegniazdo.pl. Nauka jazdy konnej, hipoterapia, 
wycieczki quadami. Zajęcia na miejscu w obiekcie i w naj-
bliższej okolicy.

r30’ 10,5 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
powstał na przełomie XVIII i XIX wieku na zlecenie 
właściciela, Bogumiła Załuskiego. Twórcą projektu był 
znany warszawski architekt Hilary Szpilowski. W parku 
otaczającym zabudowania jest kilka pomników przy-
rody, w tym modrzewie europejskie, wiązy szypuł-
kowe oraz stanowisko bluszczu drzewiastego. Dwór był 
prawdopodobnie inspiracją dla Zbigniewa Nienackiego 
przy pisaniu powieści „Pan Samochodzik i niesamowity 
dwór”.

t30’ 0,5 km   
Leźnica Wielka. Zalew Leźnicki. Sztuczny zbiornik utwo-
rzony w dolinie rzeki Gnidy, o powierzchni 1,58 ha. Na 
zbiorniku znajduje się podłużna wyspa. Łowisko węd-
karskie Koła PZW O/Sieradz.

y~ ~ km 
Leźnica Wielka. Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-
-Spadochronowego. Ośrodek posiada tunel aerody-
namiczny o wysokości 30 m, z czego 7 m pod ziemią. Jest 
to szklana tuba, do której od dołu pompuje się powie-
trze z prędkością ok. 200 km/h. Jest jednym z najnowo-
cześniejszych urządzeń tego typu w Europie i jedynym 
wojskowym w Polsce. Korzystają z niego żołnierze z jed-
nostek prowadzących szkolenie spadochronowe w woj-
skach lądowych, specjalnych, powietrznych i marynarki 
wojennej. Od czasu do czasu można skorzystać z tunelu 
komercyjnie. Nie jest to tania przyjemność, ale dostarcza 
niezapomnianych wrażeń.

u koniec       
Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace. Leźnica Wielka – 
Osiedle 18, 95-043 Leźnica Wielka, T: 42 307 05 90, 794 490 590, 
www.korona-palace.pl. Obiad. Hotel położony w sąsiedz-
twie osiedla wojskowego, obok lasu, w pobliżu Zalewu 
Leźnickiego. Dobrze skomunikowany z autostradą A2. 
Hotelowa restauracja serwuje bogaty wybór potraw 
tradycyjnych w nowoczesnych odsłonach, w tym także 
specjalne menu dla wegetarian i alergików. Obiekt jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
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T R A S A A 4        
–  DZ I E Ń 1

130’ 5,4 km      
Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie. Sarnów 1, 
99-205 Dalików, T: 43 678 01 24. Pierwsze wzmianki 
o wsi pochodzą z XII wieku. Zespół dworsko-parkowy 
składa się m.in. z dworu, spichlerza, wozowni, karczmy. 
W parku podworskim rosną pomnikowe dęby szypuł-
kowe, jesiony wyniosłe, klon zwyczajny i topole białe. 
Prawdziwym unikatem przyrodniczym jest stanowisko 
bluszczu pospolitego. Kompleks hodowlany to 24 stawy 
o powierzchni 180 ha. Na miejscu łowisko komercyjne, 
możliwość zakupu świeżych ryb.

22 h 1,6 km  
Orzechów. AlpakoveLove. Orzechów 55, 95-083 Lutomiersk, 
T: 576 310 410. Alpakoterapia polega na bezpośrednim 
kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka i cie-
kawską alpaką. Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki 
odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie do życia.

345’ 12,8 km 
Orzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Orzechów 32, 
95-083 Lutomiersk. Największy w województwie łódzkim 
polodowcowy głaz narzutowy, umiejscowiony malowni-
czo na skraju lasu, porośnięty mchem. Jest to imponujący 
pomnik przyrody.

42 h 3 km      
C z o ł c z y n .  O ś r o d e k S z k o l e n i o w o - J e ź d z i e c k i 
„De La Sens”. Czołczyn 7, 95-083 Lutomiersk, T: 660 974 954,  
www.delasens.com. Miejsce powstało z miłości do koni 
i jazdy konnej. Oferuje naukę jazdy, przejazdy bryczką, 
kuligi, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, 
możliwość noclegów dla niewielkich grup oraz hotel dla 
koni. Organizuje turnusy kolonijne i zimowiska. 

51,5 h 11,4 km    
Lutomiersk. Restauracja W ypasiona Piz zeria. 
Ul. Kościuszki 23, 95- 083 Lutomiersk, T: 666 111 134,  
www.wypasiona.com. Obiad. Restauracja oferuje smaczną 
pizzę z możliwością samodzielnego komponowania 
składników. W ofercie również obiady domowe.

6~ 3,1 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstan-
tynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-kon-
stantynow.pl. Doskonałe miejsce na rodzinną rekreację 
i wypoczynek. Do dyspozycji m.in. boisko do sportów 
plażowych, plaża, sezonowe kąpielisko strzeżone (lipiec-
-sierpień), wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, 
skatepark. Kolacja. Możliwość grillowania po uzgodnie-
niu. Na miejscu baza gastronomiczna. Nocleg. W ofercie 
noclegi w budynku całorocznym, domki letniskowe, pole 
kempingowe. 
–  DZ I E Ń 2

71 h 22,9 km    
Konstantynów Łódzki. Centrum Ogrodnicze Ciepłucha. 
Ul.  Luto mier ska 50, 95 - 050 Ko ns ta nt ynó w Łó dzk i , 
T: 509 306 639, www.cieplucha.com.pl. Jedno z największych 
centrów ogrodniczych w Polsce z wieloletnią tradycją 
sadowniczą, dumne z okazałych rododendronów. Na 
miejscu można obejrzeć ogród i podziwiać setki okazów 
roślin, a także zrobić zakupy. Dodatkową atrakcją jest 
lokalnie wyrabiany dżem borówkowy. Od 2022 roku dla 
zwiedzających będzie istniała możliwość wzięcia udziału 
w warsztatach ogrodniczych.
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845’ 9,1 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. Rezer-
wat położony na zboczach doliny rzeki Lindy. Wyjąt-
kowe miejsce na spacer wśród drzew lasu grądowego. 
Nad samą rzeką wąskim pasem rosną łęgi jesionowo-ol-
szowe. W czasie wędrówki można zobaczyć sosny, dęby, 
olchy, brzozy, jawory, graby, lipy, a także kruszynę, lesz-
czynę, jarzębiny, czeremchę, trzmielinę oraz bluszcze 
i storczyki.

945’ 11,1 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Rezerwat chroniący rzadko już spotykane zespoł y 
dąbrowy świetlistej i rośliny ciepłolubne. W bardzo 
bogatym runie leśnym występują całkowicie chronione 
gatunki roślin, takie jak goździk pyszny, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wil-
czełyko. 

q4 h 2,6 km    
Jasionka. Tere s a Kot ynia Ekos fera Ja sionka. 
Jasionka 32B, 95-100 Zgierz, T: 500 014 639, 601 346 685, 
tk.ekosfera@gmail.com. Obiad. W Ekosferze są organizo-
wane różnego typu warsztaty, m.in. ekologiczne, przy-
rodnicze, kulinarne, plastyczne, budownictwa natural-
nego, survivalowe. Posiłek w ramach warsztatów lub 
dodatkowo możliwość przygotowania jedzenia z natu-
ralnych, lokalnych produktów i dzikich roślin. Istnieje 
opcja noclegu w namiotach lub szałasach.

w~ 4,6 km        
Dzierżązna. Gminne Centrum Kultur y, Spor tu, 
Turystyki i Rekreacji. Dzierżązna 4, 95-001 Biała, 
T: 500 158 477, 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl. Siedzibą 
Centrum jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przy-
legającym stawem. Staw jest dostępny dla wędkarzy 
do połowów sportowych. Do dyspozycji gości: tężnia, 
miejsca piknikowe, altana wypoczynkowa, ścieżki edu-
kacyjne. Kolacja. Nocleg. Można przenocować w dom-
kach letniskowych i skorzystać z miejsc do grillowania 
lub ogniska.

–  DZ I E Ń 3

e1,5 h 6,9 km    
Ciosny. Pr z ystań Ciosenka. Ciosny/k Rosanowa, 
95-100 Zgierz, T: 42 715 55 98, 508 568 918. Obszar łowiska 
to trzy stawy o łącznej powierzchni 3 ha, zasilane ze źró-
deł rzeki Ciosenki. Stawy są rozdzielone na karpiowe 
i pstrągowe. Można w nich złapać płocie, liny, sanda-
cze, leszcze, karasie, szczupaki, sumy, okonie, jesiotry, 
a nawet węgorze. Na łowisku można łowić na dwie wędki 
jednocześnie, dowolną metodą, od wschodu do zachodu 
słońca. Jest możliwość kupienia złowionych ryb według 
cennika łowiska. Na terenie jest także bar serwujący 
ryby smażone i pieczone.

r2 h 15,6 km        
Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”. Wiktorów 28, 
95-100 Zgierz, T: 512 924 608. Miejsce do aktywnej rekre-
acji i odpoczynku w otoczeniu przyrody. W ofercie nauka 
jazdy konnej, możliwość jazdy terenowej, udział w pła-
wieniu koni, łowienie ryb w stawach, pływanie kaja-
kiem. Do przyległego lasu można się wybrać na grzyby, 
a potem usiąść przy ognisku do wspólnego posiłku. 
W ofercie noclegi: 12 miejsc w 4 pokojach z łazienkami. 

t koniec   
Samotnik. Osiem Oliwek.  Al. Bukowa 4, 95-002 Smardzew, 
T: 42 716 92 08, www.osiemoliwek.pl. Obiad. Klimatyczne 
miejsce serwujące pizzę wypiekaną w piecu opala-
nym drewnem dębowo-bukowym, w temperaturze 
ok. 400 stopni. Używane wyłącznie produkty wysokiej 
jakości, świeże, sezonowe.



T R A S A A1
[DZIEŃ 1] 1Aleksandrów Łódzki. Spacer. Parking przy parku w centrum2Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła 
3Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw4Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termalnych 
5Uniejów. PGK Termy Uniejów6Uniejów. Gościniec „Nad Wartą" [DZIEŃ 2] 7Księże Młyny. Ośrodek Wcza-
sowo-Wypoczynkowy VANTUR8Uniejów. VattenBall9Rożniatów. Budownictwo regionalneqŚwinice 
Warckie. Restauracja ZalewajkawUniejów. Zamek Arcybiskupów GnieźnieńskicheUniejów. Browar Wiatr 
rUniejów. Gościniec „Nad Wartą” [DZIEŃ 3] tUniejów. Uroczysko Zieleń. Parking przy Termach Uniejów, 
dojście kładką od parkingu w stronę ApartHotelu Termy UniejówyIdzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Dojazd 
drogą szutrową, parkowanie na poboczu uRąbień. Hotel Jan SanderiKonstantynów Łódzki. Spacer.

T R A S A A 2
[DZIEŃ 1] 1Kębliny. Rezerwat Grądy nad Moszczenicą. Parking leśny albo dojście przez kładki od strony wsi Kębliny 
2Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort [DZIEŃ 2] 3Karolew. Go System Military Club4Poddę-
bice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termalnych5Uniejów. Restauracja Herbowa. Parking przy Termach 
6Uniejów. PGK Termy Uniejów7Uniejów. Hotel Termalny Uniejów8Uniejów. ApartHotel Termy 
Uniejów [DZIEŃ 3] 9Uniejów. Uroczysko Zieleń. Dojście kładką od parkingu przy Termach w stronę ApartHotelu 
qWylazłów. Port Jachtowy. Płatny parking wDrużbin. Przystanek folkowyeNowy Pudłów. Przystanek 
folkowyrPudłówek. Przystanek folkowytAnusin. Przystanek folkowyyFeliksów. Przystanek folko-
wyuJeżew. Przystanek folkowyiAleksandrów Łódzki. Restauracja Kamienica nr 6oAleksandrów Łódzki. 
Spacer. Parking przy parku w centrum.

T R A S A A 3
[DZIEŃ 1] 1Chociszew. Dolina Skrzatów2Chociszew. Młyn żytni. Parking przy sklepie spożywczym3Orła. 
Suzuki Sushi4Parzęczew. Strzelnica Shooting-Academy5Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo 
[DZIEŃ 2] 6Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy7Karolew. Go System Military Club8Rąbień. Hotel Jan 
Sander9Bełdów. Prywatne Gospodarstwo Rybackie w BełdowieqPoddębice. Pierogarnia Złote Jabł-
kowWielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo [DZIEŃ 3] eWielenin. Stajnia Bocianie GniazdorStary Gostków. 
Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzietLeźnica Wielka. Zalew LeźnickiyLeźnica Wielka. Ośrodek 
Szkolenia Aeromobilno-SpadochronowegouLeźnica Wielka. Hotel Korona Palace.

T R A S A A 4
[DZIEŃ 3] 1Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie2Orzechów. AlpakoveLove. 800 m drogą szutrową 
3Orzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Dojście od budynku OSP Orzechów4Czołczyn. Ośrodek Szkolenio-
wo-Jeździecki „De La Sens”5Lutomiersk. Restauracja Wypasiona Pizzeria6Konstantynów Łódzki. CSiR 
– Ośrodek Nad Stawem [DZIEŃ 2] 7Konstantynów Łódzki. Centrum Ogrodnicze Ciepłucha8Grotniki. 
Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. W Bazylii w lewo z ul. Grotnickiej, wzdłuż lasu (drogowskaz)9Grotniki. 
Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. Droga wzdłuż lasuqJasionka. Teresa Kotynia Ekosfera Jasionka 
wDzierżązna. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji [DZIEŃ 3] eCiosny. Przystań Ciosenka 
rWiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”tSamotnik. Osiem Oliwek.
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T R A S A A 5
[DZIEŃ 1] 1Karolew. Go System Military Club2Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą.  
W Bazylii w lewo z ul. Grotnickiej, wzdłuż lasu (drogowskaz)3Grotniki. Zatoka Linda4Grotniki. Szkolne Schro-
nisko Młodzieżowe w Łodzi [DZIEŃ 2] 5Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. Droga wzdłuż 
lasu6Rosanów. Rezerwat przyrody Ciosny. Parking na ul. Rozrywkowej7Ciosny. Przystań Ciosenka 
8Grotniki. Spacer9Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi [DZIEŃ 3] qWiktorów. Stajnia 
„Dzika Dolina”wDzierżązna. Stara Kuźnia Rodziny KociszewskicheDzierżązna. Gminne Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji.

T R A S A A 6
[DZIEŃ 1] 1Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. Droga wzdłuż lasu2Grotniki. „Galeria Pod 
Lipami” Agnieszka Ciszewska3Grotniki. Zatoka Linda4Aleksandrów Łódzki. Strzelnica RP w Hotelu 
Pelikan5Rąbień. Hotel Jan Sander  [DZIEŃ 2] 6Rąbień. Torfowisko Rąbień7Wylazłów. Port 
Jachtowy. Parking płatny8Popów. W Szczerym Polu9Rąbień. Hotel Jan Sander [DZIEŃ 3] qMadaje 
Stare. Stajnia KrasnalwOrzechów. AlpakoveLove. 800 m drogą szutrowąeKonstantynów Łódzki. Chata Wuja 
TomarKonstantynów Łódzki. CSiR – Ośrodek Nad Stawem.

T R A S A A 7
[DZIEŃ 1] 1Uniejów. Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich2Uniejów. Termalny Park Linowy 
3Uniejów. Uroczysko Zieleń. Dojście kładką od parkingu przy Termach w stronę ApartHotelu 4Uniejów. Gospoda 
pod Brzozami5Uniejów. PGK Termy Uniejów6Uniejów. Hotel Termalny Uniejów7Biernacice. 
JARGA Dom z gliny [DZIEŃ 2] 8Bronów. Dworek Marii Konopnickiej9Gusin. Pozostałości dworku 
Marii Konopnickiej. Dojazd drogą polnąqGrodzisko. Punkt widokowywŚwinice Warckie. Sanktuarium 
św. FaustynyeŚwinice Warckie. Restauracja ZalewajkarGłogowiec. Dom narodzin św. Faustyny 
tStemplew. Dawny zespół folwarcznyyWielenin. Domy z opokiuBiernacice. JARGA Dom z gliny 
[DZIEŃ 3] iWielenin. Stajnia Bocianie GniazdooLipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Parking leśny przy 
DK 72pPoddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód TermalnychaNowy Adamów. Restauracja Czarny Staw.

T R A S A A 8
[DZ IEŃ 1] 1 Grotniki. Dworzec kolejowy 2 Karolew. Go System Military Club 3 Nakiel-
nica. Zespół dworski4 Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła5 Rąbień. Torfowisko Rąbień 
6 Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek7 Bełdów. Spacer 8 Stary Adamów. Bar Malwa [DZIEŃ 2] 
9Sanie. PrzejazdqZgniłe Błoto. Zielony Zakątek Szlak zielony przez SłowakwAlbertów. Przejazd 
eMalanów. Przejazd Po 2 km jaz na rzece NerrCharbice Dolne. PrzejazdtCzołczyn. Ośrodek Szkole-
niowo-Jeździecki „De La Sens”yLutomiersk. Most na rzece NeruKazimierz. Stodoły drewniane. 
Dojście w trójkącie ulic Hallera, Wodnej, Sienkiewicza. Od placu Tadeusza Kościuszki – drogowskaz turystyczny 
iBabice. PrzejazdoKonstantynów Łódzki. Chata Wuja TomapKonstantynów Łódzki. CSiR – Ośrodek Nad Sta-
wem [DZIEŃ 3] aKonstantynów Łódzki. SpacersŁódź. Stacja kolejowa Lublinek.
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T R A S A A 5        
–  DZ I E Ń 1

13 h 14,9 km    
Karolew. Go System Military Club. Karolew, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 502 095 369, 695 868 864, www.go-system.pl. 
Klub sportowo-strzelecko-eventowy: jazda UAZ-em, 
strzelanie z ASG, paintball, jazda quadami, przejażdżki 
offroadowe.

21,5 h 3,8 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. Rezer-
wat położony na zboczach doliny rzeki Lindy. Wyjąt-
kowe miejsce na spacer wśród drzew lasu grądowego. 
Nad samą rzeką wąskim pasem rosną łęgi jesionowo-ol-
szowe. W czasie wędrówki można zobaczyć sosny, dęby, 
olchy, brzozy, jawory, graby, lipy, a także kruszynę, lesz-
czynę, jarzębiny, czeremchę, trzmielinę oraz bluszcze 
i storczyki.

33 h 1,2 km      
Grotniki. Zatoka Linda. Ul. Brzozowa 27, 95-073 Grotniki, 
T: 500 738 618, 519 057 277, www.zatokalinda.pl. Obiad. 
Lokalne specjały, m.in. dania z grilla, dania typu bistro, 
dobra kawa, w upały orzeźwiające napoje. Dostęp do 
plaży, sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). 
Plac zabaw i inne atrakcje.

4~ 5,9 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. We własnym zakresie (możliwość skorzystania 
na miejscu z grilla lub ogniska). Nocleg. Ośrodek poło-
żony na dużej, leśnej polanie. Do dyspozycji miejsca noc-
legowe w budynku głównym w pokojach cztero- i pięcio-
osobowych, w domkach czteroosobowych z łazienkami 
i domkach pięcioosobowych z łazienkami i aneksem 
kuchennym. Oprócz tego sala konferencyjna, świetlica, 
basen, plac zabaw, stoły do tenisa stołowego, boisko. 

–  DZ I E Ń 2

51 h 6,2 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Rezerwat chroniący rzadko już spotykane zespoł y 
dąbrowy świetlistej i rośliny ciepłolubne. W bardzo 
bogatym runie leśnym występują całkowicie chronione 
gatunki roślin, takie jak goździk pyszny, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wil-
czełyko. 

620’ 4,7 km  
Rosanów. Rezerwat przyrody Ciosny. Chroni unika-
towe skupisko ok. 160-letnich jałowców rosnących na 
wydmach śródlądowych. Na 2,5 ha obszarze otoczonym 
zabudowaniami jest około 8 tysięcy okazów jałowca. 
Część z nich to dorodne, kolumnowe jałowce, pozostałe 
są rozłożyste.
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71,5 h 16 km    
Ciosny. Pr z ystań Ciosenka. Ciosny/k Rosanowa, 
95-100 Zgierz, T: 42 715 55 98, 508 568 918. Obszar łowiska 
to trzy stawy o łącznej powierzchni 3 ha, zasilane ze źró-
deł rzeki Ciosenki. Stawy są rozdzielone na karpiowe 
i pstrągowe. Można w nich złapać płocie, liny, sanda-
cze, leszcze, karasie, szczupaki, sumy, okonie, jesiotry, 
a nawet węgorze. Na łowisku można łowić na dwie wędki 
jednocześnie, dowolną metodą, od wschodu do zachodu 
słońca. Jest możliwość kupienia złowionych ryb według 
cennika łowiska. Na terenie jest także bar serwujący 
ryby smażone i pieczone.

81 h 1,6 km  
Grotniki. Spacer. Grotniki to słynna, powstała w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego miejscowość wypo-
czynkowa, położona nad rzeką Lindą.

9~ 8,4 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja we własnym zakresie. Nocleg.

–  DZ I E Ń 3

q2 h 7,2 km        
Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”. Wiktorów 28, 
95-100 Zgierz, T: 512 924 608. Miejsce do aktywnej rekre-
acji i odpoczynku w otoczeniu przyrody. W ofercie nauka 
jazdy konnej, możliwość jazdy terenowej, udział w pła-
wieniu koni, łowienie ryb w stawach, pływanie kaja-
kiem. Do przyległego lasu można się wybrać na grzyby, 
a potem usiąść przy ognisku do wspólnego posiłku. 
W ofercie noclegi: 12 miejsc w 4 pokojach z łazienkami. 

w1 h 2 km 
Dzierżązna. Stara Kuźnia Rodziny Kociszewskich. 
Dzierżązna 24, 95-001 Biała, T: 669 607 346. Rodzina Koci-
szewskich prowadzi kuźnię od początku jej istnienia, 
czyli od lat międzywojennych. Wizyta w kuźni jest połą-
czona z pokazem kucia podkowy i opowieściami o pracy 
kowala. 

e koniec        
Dzierżązna. Gminne Centrum Kultur y, Spor tu, 
Turystyki i Rekreacji. Dzierżązna 4, 95-001 Biała, 
T: 500 158 477, 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl. Siedzibą 
Centrum jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przy-
legającym stawem. Staw jest dostępny dla wędkarzy do 
połowów sportowych. Do dyspozycji gości tężnia, miej-
sca piknikowe, altana wypoczynkowa, ścieżki eduka-
cyjne. Warto odwiedzić to miejsce podczas Nocy Świę-
tojańskiej. Obiad. Piknik z grillem we własnym zakresie.
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T R A S A A 6        
–  DZ I E Ń 1

145’ 5 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Rezerwat chroniący rzadko już spotykane zespoł y 
dąbrowy świetlistej i rośliny ciepłolubne. W bardzo 
bogatym runie leśnym występują całkowicie chronione 
gatunki roślin, takie jak goździk pyszny, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wil-
czełyko. 

21 h 0,6 km   
Grotniki. „Galeria Pod Lipami” Agnieszka Ciszewska 
– malarstwo. Ul. Lipowa 5, 95-073 Grotniki, T: 603 500 973. 
Właścicielka tworzy w wielu technikach malarskich, 
specjalizuje się w akwareli. Wychodzące spod jej pędzla 
ptaki są jak żywe, dlatego jej dzieła ilustrują specjali-
styczne wydawnictwa ornitologiczne. Galeria oferuje 
także prace innych, zaprzyjaźnionych z właścicielką arty-
stów. W ofercie są warsztaty, które pozwalają rozwinąć 
umiejętności manualne i plastyczne.

33 h 11,1 km      
Grotniki. Zatoka Linda. Ul. Brzozowa 27, 95-073 Grotniki, 
T: 500 738 618, 519 057 277, www.zatokalinda.pl. Obiad. 
Lokalne specjały, m.in. dania z grilla, dania typu bistro, 
dobra kawa, w upały orzeźwiające napoje. Dostęp do 
plaży, sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). 
Plac zabaw i inne atrakcje.

42,5 h 3,4 km     
A l e k s a n d r ó w Łó d z k i .  S t r z e l n i c a R P w H o t e l u 
Pelikan. Ul. Wierzbińska 58, 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
T: 42 276 44 46, www.pelikan.info.pl. Do dyspozycji dwa 
tory do strzelania dynamicznego (ITS) oraz dwa tory do 
strzelania statycznego (do 22 m). Strzelnica jest obiektem 
całorocznym. Kolacja. Bogate menu z wykorzystaniem 
produktów wysokiej jakości, dobra kawa.

5~ 3,5 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Nocleg. Kom-
pleks bankietowo-konferencyjny. Wysokiej jakości 
usługa w dobrej cenie. W ofercie 4 pokoje tematyczne.
–  DZ I E Ń 2

625’ 49,5 km  
Rąbień. Torfowisko Rąbień. Ul. Torfowa 95, 95-069 Alek-
sandrów Łódzki. Rezerwat jest jedynym w wojewódz-
twie łódzkim obszarem chroniącym torfowisko wyso-
kie. Występuje tutaj kilkanaście zbiorowisk roślinnych, 
w tym m.in. szuwarowe, torfowiskowe, zaroślowe, 
łąkowe, leśne. Najcenniejszym jest mszar torfowcowo-
-wełniankowy. W wyniku obniżania się poziomu wód 
gruntowych istnieje obawa, że za kilkadziesiąt lat ten 
obszar będzie porośnięty lasem.
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72 h 2 km  
Wylazłów. Port Jachtowy. Wylazłów, 99-235 Pęczniew, 
T: 783 166 571 (Port), 666 721 110 (SpeedTaxi). Nowy port na 
zbiorniku Jeziorsko, w którym można wypożyczać sprzęt 
pływający, cumować, slipować, a także zimować własny 
sprzęt pływający. Dodatkową ofertą są: rejs katamara-
nem, SpeedTaxi, wynajęcie skuterów wodnych, łodzi.

81,5 h 47,7 km    
Popów. W Szczerym Polu. Popów 19, 99-235 Pęczniew, 
T: 537 011 177, www.wszczerympolu.pl. Pensjonat położony 
w samym środku pola, z daleka od jakichkolwiek innych 
zabudowań. W ofercie kino plenerowe, sauna, spa, ruska 
bania, rowery, siatkówka, paintball, speedball. Obiad. 
Kuchnia oparta na idei: smacznie, zdrowo, lokalnie 
i sezonowo. Potrawy przygotowywane głównie z pro-
duktów pochodzących od lokalnych dostawców i pro-
ducentów.

9~ 21,3 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 
95-070 Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kolacja. 
Kompleks bankietowo-konferencyjny. Specjalnością 
restauracji są dania rybne przygotowywane według 
autorskich przepisów (miętus, sandacz, sum i zupa 
rybna). Nocleg.

–  DZ I E Ń 3

q1,5 h 5,1 km   
Madaje Stare. Stajnia Krasnal. Madaje Stare 14,  
99- 205 Dalików, T: 603 339 767. Niewielka, klimatyczna 
stajnia, oferująca zarówno jazdę konną, jak i możliwość 
przejażdżki bryczką. Poza ofertą związaną z końmi można 
tutaj także spędzić czas przy ognisku.

w2 h 16,7 km  
Orzechów. AlpakoveLove. Orzechów 55, 95-083 Luto-
miersk, T: 576 310 410. Alpakoterapia polega na bezpośred-
nim kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka 
i ciekawską alpaką. Karmienie, przytulanie, głaskanie 
alpaki odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie do życia.

e1,5 h 5,3 km   
Konstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma. ul. Sosnowa 11, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 798 333 623, 42 211 15 40. 
Obiad. Rodzinna restauracja z długoletnią tradycją, 
z kartą sezonową, wykorzystująca produkty lokalne 
wysokiej jakości, pochodzące zarówno z najbliższej 
okolicy, jak i z własnych, niewielkich upraw. W okresie 
letnim do dyspozycji gości jest zielony ogród wokół 
restauracji. 

r3 h 10,5 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji 
– Ośrodek Nad Stawem . Ul. Łaska 64/66, 95- 050 
Konstantynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 8 84,  
www.basen-konstantynow.pl. Spływ kajakami po rzece 
Ner. Do dyspozycji 13 kajaków. Spływ z przewodnikiem/
ratownikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapew-
niony powrót do ośrodka. 
koniec
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T R A S A A 7        
–  DZ I E Ń 1

11,5 h 0,1 km        
Uniejów. Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. 
Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, T: 601 440 931, www.
zamekwuniejowie.pl. Zamek został wzniesiony w drugiej 
połowie XIV wieku przez Jarosława Bogorię Skotnic-
kiego, na miejscu zniszczonej przez Krzyżaków fortalicji 
drewnianej. Plan filmowy, na którym powstawał m.in. 
serial „Ultraviolet”. Po komnatach oprowadza wieżo-
mistrz, opowiadając o bogatej historii zamku, kolegiaty 
i Uniejowa. Zwiedzanie warto połączyć z wejściem na 
wieżę, z której rozpościera się piękny widok na panoramę 
miasta, XIX-wieczny park zamkowy i dolinę rzeki Warty. 

22 h 0,7 km  
Uniejów. Termalny Park Linowy. Ul. Zamkowa 3/5, 
99-210 Uniejów, T:  516 797 555, www.parklinowy-uniejow.pl. 
Pięć tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Ponadto 
w parku znajduje się ścianka wspinaczkowa oraz waha-
dło Big Swing na wysokości 9 m. Największą atrakcją jest 
zjazd tyrolski przez Wartę. Trasa o długości 220 m składa 
się z dwóch przejazdów nad rzeką oraz przeszkody. 

31,5 h 2,9 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. Ścieżka edukacyjna. Uroczy-
sko położone w pradolinie rzeki Warty, w Uniejowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, jest częścią obszaru 
Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Obejmuje 
obszar ok. 80 ha lasów, łąk i starorzeczy. W sześciu miej-
scach ustawione są makiety zwierząt (sarna, łoś, dzik, 
bóbr, jeleń i zając) w naturalnych rozmiarach. Umiesz-
czono na nich kody QR, które odsyłają na stronę inter-
netową z dodatkowymi informacjami.

41,5 h 2,3 km    
Uniejów. Gospoda pod Brzozami. Ul. Dąbska 26, 99-210 
Uniejów, T: 63 288 95 84, www.gospodapodbrzozami.pl. 
Obiad. Restauracja z kuchnią staropolską, potrawy przy-
gotowywane na bazie tradycyjnych składników i recep-
tur. W ofercie także dania wegańskie i wegetariańskie.

53 h 0,1 km   
Uniejów. PGK Termy Uniejów. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Uniejów 
posiada status miejscowości uzdrowiskowej. Termy 
czerpią wodę z głębokości ponad 2 km. Ma ona właści-
wości hipertermalne i mineralne, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie przy leczeniu wielu chorób, w tym reuma-
toidalnych (zwyrodnienia stawów), ortopedyczno-ura-
zowych i stanów po zabiegach operacyjnych narządu 
ruchu, chorób skóry, schorzeń laryngologicznych, ner-
wobóli, dyskopatii i nerwic.

61,5 h 8 km    
Uniejów. Hotel Termalny Uniejów. Ul. Zamkowa 1, 
99-210 Uniejów, T: 48 63 279 24 30 wew. 002, www.hotelter-
malny.pl. Kolacja. Restauracja serwuje menu sezonowe, 
łączące tradycje trzech krzyżujących się tu regionów oraz 
gustowne i bardzo nowoczesne oblicze gastronomii. 
Odzwierciedlenie znajduje w nim również sąsiedztwo 
rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko. 

7~ 4,8 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Nocleg. Gościnna 
chata położona na skraju lasu, wybudowana z mate-
riałów naturalnych (słoma, glina, drewno). Wewnątrz 
panuje sielski klimat. Domek całoroczny, przyjazny 
środowisku. Oferuje dwie sypialnie z podwójnymi łóż-
kami, aneks kuchenny, łazienkę. Na miejscu rowery do 
wypożyczenia.
–  DZ I E Ń 2

81 h 17,4 km    
Bronów. Dworek Marii Konopnickiej. Bronów 6, 
99-220 Wartkowice, T: 669 197 769, www.mariakonopnic-
kawbronowie.pl. Miejsce ściśle związane z poetką, która 
mieszkała tu z mężem i dziećmi przez 10 lat. Obecnie we 
wnętrzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, 
poświęcone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór 
jest otoczony parkiem. Obecnie stanowi siedzibę filii 
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
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930’ 3,6 km 
Gusin. Pozostałości dworku Marii Konopnickiej. 
Dawna wieś szlachecka z pozostałościami dworku i obe-
liskiem. Konopnicka mieszkała tu w latach 1872–1877. 
Piękno okolicznej przyrody natchnęło młodą poetkę 
do napisania ważnych dla jej kariery utworów, m.in. 
„W górach” i „Przed odlotem”. Z Gusina wraz z dziećmi 
wyjechała do Warszawy.

q30’ 6,1 km  
Grodzisko. Punkt widokowy. Punkt widokowy na Prado-
linę Bzury-Neru, którą zachwycała się w swojej twórczo-
ści Maria Konopnicka.

w30’ 0,4 km   
Świnice Warckie. Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny. Ul. św. Faustyny 3, 99-140 Świnice Warckie, 
T:  518 014 858, www.swfaustyna.pl. Po obiekcie oprowa-
dzają ksiądz kustosz sanktuarium i Siostry Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia. W Świnicach Warckich na 
cmentarzu są pochowani rodzice św. Faustyny: Marianna 
i Stanisław Kowalscy.

e1,5 h 1,8 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Restauracja serwuje domowe posiłki z produktów lokal-
nych i sezonowych.

r1,5 h 3,1 km  
Głogowiec. Dom narodzin św. Faustyny. Głogowiec 11, 
99-140 Głogowiec, T: 518 014 858, 604 478 132. W Głogowcu 
urodziła się Helena Kowalska, przyszła święta Faustyna. 
Spędziła tu kilkanaście lat życia. Prosty dom wiejski, w któ-
rym się urodziła, zbudowano ok. 1900 roku z kamienia roż-
niatowskiego. Znajduje się tu muzeum poświęcone historii 
rodzinnej św. Faustyny. 

t10’ 4,5 km 
Stemplew. Dawny zespół folwarczny. Stemplew 35, 
99-140 Stemplew. W XIX wieku znajdował się tu zespół 
folwarczny należący do hrabiego Tolla. Wiesław Gerlicz 
rozebrał dwór i wybudował okazałą rezydencję. Dziś 
mieści się tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. J. Tuwima. Z dawnych elementów architektonicznych 

pozostał ganek dworu. Pamiątką z tamtego okresu jest 
także brama wjazdowa.

y25’ 6 km  
Wielenin. Domy z opoki. Wielenin 3, 99-210 Uniejów. 
Dawna wieś arcybiskupów na szlaku domów z opoki. 
Przykładem takiej budowli jest odnowiony kościół 
parafialny.

u~ 9 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Kolacja we własnym 
zakresie. Nocleg. 
–  DZ I E Ń 3

i3 h 16,2 km       
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajnia-
bocianiegniazdo.pl. Nauka jazdy konnej, hipoterapia, 
wycieczki quadami. Zajęcia na miejscu w obiekcie i w naj-
bliższej okolicy.

o1 h 5,7 km  
Lipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Rezerwat 
chroni 120-letni zespół dąbrowy świetlistej oraz bór mie-
szany z bujnym runem, w którym występuje wiele roślin 
rzadkich i chronionych. 

p1,5 h 21,5 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród przy renesansowym pałacu Gru-
dzińskich. Delikatnie pobudza zmysły, zapewnia relaks. 
Instalacje pomagają poznać naturę przez słuch, dotyk, 
wzrok, węch i orientację przestrzenną. Zwiedzanie naj-
lepiej rozpocząć od Pijalni Wód Termalnych przy wejściu 
do parku, w dawnym kościele ewangelickim.

a koniec    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278, 
www.czarnystaw.pl. Obiad. Tradycyjna polska kuchnia 
i dania sezonowe przygotowywane na bazie starannie 
dobranych składników. 
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1~ 6,4 km
Grotniki. Dworzec kolejowy. Przyjazd z rowerami pocią-
giem na dworzec. Grotniki to słynna, powstała w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego miejscowość wypo-
czynkowa, położona nad rzeką Lindą.

210’ 2,6 km   
Karolew. Go System Military Club. Karolew, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 502 095 369, 695 868 864, www.go-system.pl.  
Klub sportowo-strzelecko-eventowy: jazda UAZ-em, 
strzelanie z ASG, paintball, jazda quadami, przejażdżki 
offroadowe.

325’ 4,5 km  
Nakielnica. Zespół dworski. 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
szlak niebieski rowerowy. Nakielnicki dwór jest położony 
przy drodze prowadzącej ze wsi Karolew do Aleksan-
drowa Łódzkiego. Zbudowany w stylu klasycystycznym 
przez rodzinę Zachertów w XIX wieku. Elementem przy-
kuwającym uwagę jest okazały portyk kolumnowy (wej-
ście do dworu). Wokół zabudowań znajduje się zabyt-
kowy park z wyspą oraz alejami starych drzew. Obecnie 
dwór należy do potomków Zachertów.

430’ 2,5 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Galeria zajmuje się renowacją mebli i artystyczną sto-
larką. Na miejscu można zakupić pamiątki z drewna 
i innych materiałów oraz ręcznie robione zaproszenia. 

525’ 5 km  
Rąbień. Torfowisko Rąbień. Ul. Torfowa 95, 95-069 Alek-
sandrów Łódzki. Rezerwat jest jedynym w wojewódz-
twie łódzkim obszarem chroniącym torfowisko wyso-
kie. Występuje tutaj kilkanaście zbiorowisk roślinnych, 
w tym m.in. szuwarowe, torfowiskowe, zaroślowe, 
łąkowe, leśne. Najcenniejszym jest mszar torfowcowo-
-wełniankowy. W wyniku obniżania się poziomu wód 
gruntowych istnieje obawa, że za kilkadziesiąt lat ten 
obszar będzie porośnięty lasem.

61 h 5,2 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 507 101 609. W ofercie aromatyczna 
kawa, domowe ciasta, przytulny klimat i uśmiech Gospo-
dyni. Miejsce stworzone z miłości do przyrody, jedzenia 
i ludzi. W sąsiedztwie znajduje się Rotten Mud Hodowla 
Alpak. W niedzielne przedpołudnia są organizowane 
warsztaty plastyczne, artystyczne.

720’ 3,9 km      
Bełdów. Spacer. Dawna szlachecka wieś nad stawami ryb-
nymi, z dworem i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedo-
stępny do zwiedzania. Wciąż działa tu gospodarstwo rybac-
kie, słynące z hodowli Karpia Bełdowskiego. Dostępne 
komercyjne łowisko. W centrum Bełdowa monumentalny 
kościół pw. Wszystkich Świętych z końca XIX wieku, wybu-
dowany przez właściciela wsi Jana Wężyka. Przy kościele 
pomniki przyrody (wiązy szypułkowe). Ponadto punkt 
informacji turystycznej i nowoczesne pasywne przedszkole. 
We wsi realizowano zdjęcia do filmów „Czterej pancerni 
i pies” oraz „Królowa aniołów”. 

8~ 5 km   
Stary Adamów. Bar Malwa. Stary Adamów 40, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 509 344 987, 42 235 17 21, www.pokoje-
malwa.pl. Obiadokolacja. Lokal serwuje typowe dania 
kuchni staropolskiej, przygotowywane z lokalnych pro-
duktów. Sztandarowymi potrawami są żurek i kotlet 
schabowy po parysku. Nocleg. Pensjonat oferuje pokoje 
jedno-, dwu- i trzyosobowe z pełnym węzłem sanitar-
nym. Obiekt udostępnia zamykane pomieszczenie do 
garażowania rowerów. 
–  DZ I E Ń 2

9~ 1,5 km
Sanie. Przejazd.
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q1 h 5,1 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 507 101 609. Przerwa na aroma-
tyczną kawę i domowe ciasto w zakamarkach ogrodu.

w~ 2,7 km
Albertów. Przejazd.

e10’ 2,3 km  
Malanów. Niewielka wieś z pozostałościami zabudowy 
dworskiej. Pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku 
dwutaktowy drewniany dwór znajdował się na sztucz-
nej wyspie. Później, w XIX stuleciu, istniał jeszcze jeden, 
położony w innym miejscu. Dzisiaj możemy jedynie 
o nich przeczytać na umieszczonej nieopodal tablicy 
informacyjnej i zobaczyć je oczyma wyobraźni. Punkt 
widokowy po drodze - jaz na rzece Ner.

r~ 4,5 km
Charbice Dolne. Przejazd.

t15’ 3,6 km       
C z o ł c z y n .  O ś r o d e k  S z k o l e n i o w o - J e ź d z i e c k i 
„De La Sens”. Czołczyn 7, 95-083 Lutomiersk, T: 660 974 954, 
www.delasens.com. Miejsce powstało z miłości do koni 
i jazdy konnej. Oferuje naukę jazdy, przejazdy bryczką, 
kuligi, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne, 
możliwość noclegów dla niewielkich grup oraz hotel dla 
koni. Organizuje turnusy kolonijne i zimowiska. 

y20’ 2,9 km   
Lutomiersk. Most na rzece Ner. Parking w okolicy tar-
gowiska ul. Jordana 51. Dawna średniowieczna osada, 
położona w dolinie rzeki Ner. Wśród licznych zabytków 
Lutomierska wart uwagi jest otwarty w 1932 roku most 
tramwajowy, który był elementem położonej w 1929 linii 
tramwajowej łączącej miasto z pobliską Łodzią. Most stał 
się plenerem filmowym w realizacji filmu „Kawalerskie 
życie na obczyźnie”.

u20’ 2,4 km 
Kazimierz. Stodoły drewniane. Niewielka miejscowość, 
w której znajdują się unikatowe dwustuletnie, drew-
niane stodoły. Są one malowniczo położone w pewnym 
oddaleniu od centrum miasteczka. Wybudowanie stodół 
w takim miejscu miało chronić domy mieszkalne przed 
ogniem na wypadek pożaru.

i~ 4,2 km
Babice. Przejazd.

o1,5 h 3,6 km   
Konstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma. Ul. Sosnowa 11, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 798 333 623, 42 211 15 40. 
Obiad. Rodzinna restauracja z długoletnią tradycją, 
z kartą sezonową, wykorzystująca produkty lokalne 
wysokiej jakości, pochodzące zarówno z najbliższej oko-
licy, jak i z własnych, niewielkich upraw. W okresie letnim 
do dyspozycji gości jest zielony ogród wokół restauracji. 

p~ 1,2 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstan-
tynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-kon-
stantynow.pl. Doskonałe miejsce na rodzinną rekreację 
i aktywnie spędzony czas. Do dyspozycji gości boisko do 
sportów plażowych, plaża, sezonowe kąpielisko strze-
żone (lipiec-sierpień), wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
plac zabaw, skatepark. Kolacja. Możliwość grillowa-
nia po uzgodnieniu. Na miejscu baza gastronomiczna.
Nocleg. Do dyspozycji miejsca w budynku całorocznym, 
domki letniskowe, pole kempingowe. 
–  DZ I E Ń 3

a~ 4,3 km 
Konstantynów Łódzki. Spacer. Konstantynów Łódzki to 
dawna przemysłowa osada położona nad rzeką Ner. 
Miasteczko otrzymało swoje imię na cześć wielkiego 
księcia Konstantego. Znajdują się tu liczne zabytki, które 
zachęcają do spacerów. W centrum Miejska Biblioteka 
Publiczna.

s koniec
Łódź. Stacja kolejowa Lublinek.



SYMBOLE I OZNACZENIA

Standard turystyczny

Standard średni

Standard wysoki

Trasa autobusowa

Trasa dla busa

Orientacyjny czas zwiedzania

Przejazd do kolejnego punktu

Trasa rowerowa

Atrakcja sezonowa

Jedzenie

Nocleg

Sport i rekreacja

Trasa piesza

Atrakcja przyrodnicza

Warsztaty

Plener fotograficzny

Plan filmowy

Sztuka

Plac zabaw

Spływ kajakowy

Łowisko

Atrakcja ornitologiczna

Parking przy obiekcie

Strona Facebook

Certyfikat „SMAK WSI przetrwał 
w naszych produktach”

Punkt Sieci Lokalnej Informacji 
Turystycznej SLIT

Zabytek

Atrakcja/Wydarzenie



egzemplarz bezpłatny www.lgdprym.pl

Więcej informacji 
i duże mapy:

gmina
Aleksandrów

Łódzki

gmina
Dalików

Poddębice

Pęczniew

zbiornik
Jeziorsko gmina

Konstantynów
Łódzki

gmina
Świnice
Warckie

gmina
Wartkowice

gmina
Zgierz

gmina
Parzęczew

gmina
Uniejów

gmina
Lutomiersk

Marka lokalna przyznawana przez Kapitułę podmiotom z obszaru działa-
nia LGD „PRYM” i RLGD „Z Ikrą” w kilku kategoriach. Celem certyfikacji jest 
promowanie tradycyjnych i lokalnych produktów, usług oraz wydarzeń, 
które stanowią wizytówkę regionu oraz wzmacniają ofertę turystyczną, 
włączają mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru w proces budowania 
poczucia tożsamości społeczności lokalnej, kultywowania i promowania 
dziedzictwa kulturowego. 


