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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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–  DZ I E Ń 1

12 h 16,1 km     
Orła. Jak u Mamy Magdalena Stęplewska. Orła 14a, 
95-045 Parzęczew, T: 786 871 732. Domowe wypieki z lokal-
nych produktów wysokiej jakości. Można zamawiać 
catering lub zjeść deser na miejscu i wypić dobrą kawę. 
W ofercie warsztaty cukiernicze, np. pieczenia i zdobie-
nia pierników. 

23 h 4,7 km   
Gajówka Kolonia. Pasieka edukacyjna Gajówka. 
Gajówka Kolonia 5a, 99-205 Dalików, T: 793 921 853. Właści-
ciel, technik pszczelarstwa, prowadzi zajęcia edukacyjne 
poświęcone hodowli pszczół, ich biologi i znaczeniu dla 
środowiska naturalnego, oraz warsztaty, m.in. wyrobu 
świec z wosku pszczelego. Możliwość zakończenia zajęć 
ogniskiem z kiełbaskami.

32 h 11,8 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Rekreacja dla grup i gości indywi-
dualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, ognisko, grill, 
zaplecze kuchenne. Obiad. Możliwość zamówienia cate-
ringu lub ognisko z kiełbaskami.

41,5 h 17,6 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród w parku przy renesansowym pałacu 
Grudzińskich. Delikatnie pobudza zmysły, dając chwilę 
relaksu. Instalacje pomagają poznawać naturę przez 
słuch, dotyk, wzrok, węch i orientację przestrzenną. 
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Pijalni Wód Ter-
malnych przy wejściu do parku, w dawnym kościele 
ewangelickim.

5~ 8,1 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 
przetworzyć i zabrać ze sobą. Kolacja. Domowa kuchnia 
z własnej roboty chlebem, serami i domowymi nalew-
kami. Nocleg. 19 miejsc noclegowych dla dzieci (łóżka 
piętrowe) i 2 miejsca dla opiekunów.
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–  DZ I E Ń 2

61 h 15,8 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. We wnę-
trzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, poświę-
cone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór jest oto-
czony parkiem. Obecnie stanowi siedzibę filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu.

71,5 h 2,5 km   
Głogowiec. Ar t yst yczna Pracownia Stolarska 
Julian Kacprzak. Głogowiec 23, 99-140 Świnice Warckie,  
T: 728 705 647. Dobrze wyposażona pracownia stolarska. 
Artystyczne wyroby z drewna, rzeźby, materiały promo-
cyjne. Warsztaty będą dostępne od 2. połowy 2022 roku.

81,5 h 9,1 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Domowe posiłki z produktów lokalnych i sezonowych.

92 h 53,2 km       
Uniejów. Zagroda Młynarska. Ul. Arcybiskupa Jakuba 
Świnki 1, 99-210 Uniejów, T: 506 090 199. Zespół muzeal-
no-noclegowy obejmuje pięć zabytków przeniesionych 
z terenu województwa: dwór z Nagórki, wiatraki koźlaki 
z Chorzepina i Zbylczyc, budynek inwentarski z Uniejowa, 
chałupę ze Skotnik i wierną kopię stodoły z Besiekier. 
W stodole warsztaty kowalstwa, wikliniarstwa, garn-
carstwa, bukieciarstwa oraz imprezy folklorystyczne. 
Ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych, bogata 
kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. 
W recepcji można kupić produkty lokalne.

q~ ~ km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Spor tu i Rekre -
acji – O ś rodek Nad St awem .  Ul .  Łaska 6 4/66, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884,  
www.basen-konstantynow.pl. Rodzinna rekreacja i wypo-
czynek. Do dyspozycji boisko do sportów plażowych, 
plaża, sezonowe kąpielisko strzeżone (lipiec-sierpień), 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, skate-
park. Kolacja. Możliwość grillowania po uzgodnieniu. 
Baza gastronomiczna na miejscu. Nocleg. W ofercie 
noclegi w budynku całorocznym, domki letniskowe, 
pole kempingowe.
–  DZ I E Ń 3

w3 h 10,5 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. Spływ kajakami po rzece Ner. Do dyspozycji 
13 kajaków. Spływ z przewodnikiem/ratownikiem po 
wcześniejszym uzgodnieniu. Zapewniony powrót do 
ośrodka.

e koniec   
Konstantynów Łódzki. U Ciebie czy u Mnie. Ul. Łaska 7a, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 664 098 450, www.uciebieczy-
umnie.pl. Obiad. Miłe miejsce, które serwuje tradycyjne 
polskie potrawy, zawsze świeże i przygotowane z pasją. 
Zwracana jest szczególna uwaga na wysoką jakość 
surowców. Możliwość zamówienia cateringu i dostaw.
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13 h 5,9 km     
Chociszew. Dolina Skrzatów. Chociszew 42c, 95-045 Parzę-
czew, T: 503 123 436, www.dolinaskrzatow.pl. Rezerwat 
skrzacich opowieści, figur i ekspozycji, położony w doli-
nie Bzury. Po krainie miniaturowych domków i ich miesz-
kańców oprowadza Skrzatolog. Wizyta w parku odkrywa 
tajemnice słowiańskiej puszczy. W ofercie warsztaty, 
panele edukacyjne, spotkania terapeutyczne, spotka-
nia z pasjonatami ze świata nauki i sztuki. 

21 h 10,9 km  
Parzęczew. Biały Młyn. Ul. Łęczycka 29, 95-045 Parzęczew, 
T: 695 668 695. Murowany, piętrowy młyn motorowy 
wzniesiono z cegły ok. 1920 roku. Przylega do niego 
przebudowany dom młynarza. Odnowione budynki są 
obecnie dostępne do zwiedzania. 

31 h 8,9 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 własnoręcz-
nie, żeby wyeksponować więcej niż 500 obrazów olej-
nych, kilkadziesiąt rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce 
historycznej i batalistycznej związanej z regionem, np. 
bitwa nad Bzurą, postój polskiej kawalerii w Idzikowicach, 
są dobrym tłem dla wykładów z historii regionu. Kilkana-
ście dzieł trafiło do zaprzyjaźnionych osób na całym świe-
cie, ale twórca ogólnie swoich prac nie sprzedaje. W wieku 
75 lat odnalazł także nową pasję literacką.

41,5 h 9,9 km       
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.

530’ 7,9 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Właścicielem był Bogumił 
Załuski, a twórcą projektu warszawski architekt Hilary 
Szpilowski. W parku kilka pomników przyrody: modrze-
wie europejskie, wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu 
drzewiastego. Dworem prawdopodobnie inspirował się 
Zbigniew Nienacki, pisząc „Pan Samochodzik i niesamo-
wity dwór”.

61 h 27,7 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. We wnę-
trzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, poświę-
cone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór jest oto-
czony parkiem. Obecnie stanowi siedzibę filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu.

7~ 17,3 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. Ośrodek nad Wartą, na 
obszarach wydmowych porośniętych kompleksem 
lasów sosnowych. Kolacja. Możliwość zamówienia, grill 
lub ognisko. Nocleg. Dostępne pokoje w budynku lub 
w sezonie w domkach. Dyskoteka.
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83 h 19,8 km     
Borysew. ZOO Safari Borysew. Borysew 25, 99-200 Pod-
dębice, T: 43 678 91 10, 43 678 47 48, www.zoosafari.com.pl. 
Prywatny ogród zoologiczny gromadzący unikatowe 
gatunki zwierząt, najpierw tylko afrykańskich, obecnie 
z pięciu kontynentów (w sumie 90 gatunków). Słynie 
z udanej reprodukcji białych tygrysów bengalskich i bia-
łych lwów. Poza nimi są tu pumy, białe wilki, serwale, 
lemury. ZOO prowadzi zajęcia edukacyjne.

92 h 15,3 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.

q1,5 h 12,9 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 przygotowane na bazie starannie 
dobranych składników. 

w~ 18,6 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
Ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Nocleg. Do dyspozycji noclegi w budynku głównym 
w pokojach cztero- i pięcioosobowych, w domkach czte-
roosobowych z łazienkami i domkach pięcioosobowych 
z łazienkami i aneksem kuchennym. Na terenie basen, 
grill, miejsce na ognisko, stoły do tenisa stołowego, 
boisko, świetlica. Kolacja. We własnym zakresie; ogni-
sko, grill lub możliwość zamówienia posiłku.

–  DZ I E Ń 3

e3 h 1,9 km  
Biała. Naturex – Warsztaty piekarnicze Mariola 
Jastrzębska. Ul. Spacerowa 8, 95-001 Biała, T: 602 748 595. 
W tradycyjnej piekarni z piecem ceglanym opalanym 
drewnem odbywają się warsztaty, skierowane głównie 
do dzieci. Ich uczestnicy poznają zagadnienia związane 
z mąką i pieczeniem chleba. Mogą spróbować miej-
scowych specjałów, a przy tym doskonale się bawią, 
wcielając w rolę piekarza, piecowego czy ciastowego. 
Grupa 6–20 osób. Możliwość zamówienia drugiego śnia-
dania (kanapki z wypiekanego na miejscu chleba, cia-
sto drożdżowe). Druga grupa na warsztaty do GCKSTiR 
w Dzierżąznej, potem wymiana.

r 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 
jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przylegają-
cym stawem. Warsztaty plastyczne, artystyczne, flory-
styczne, zielarskie, kulinarne. Obiad. Wspólnie dla całej 
grupy. Możliwość zamówienia cateringu lub ognisko 
z kiełbaskami.
 



1 3

8

2 5

3

7

6

T R A S A R 3        
–  DZ I E Ń 1

145’ 3,6 km   
Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy. Dwór w stylu 
nawiązującym do klasycystycznego wraz z parkiem 
wybudował właściciel Jan Huisson w roku 1850. W pozo-
stałościach parku aleja grabowa o długości 400 m 
(360 drzew). Tereny przy Kanale Zbylczyckim i rzece Ner 
to dobre miejsca obserwacji ornitologicznych. W pobliżu 
gospodarstwo rybackie.

230’ 6,1 km  
Grodzisko. Punkt widokowy. Punkt widokowy na Prado-
linę Bzury-Neru, którą zachwycała się w swojej twórczo-
ści Maria Konopnicka.

330’ 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.

41,5 h 6,5 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.

5~ 4,5 km 
Rożniatów. Domy z opoki. Opoka jest skałą o żółtawym, 
kremowym zabarwieniu, chropowatej powierzchni 
i wysokiej porowatości. Ma dobre właściwości izolacyjne. 
Budowano z niej domy mieszkalne, gospodarskie i obiekty 
sakralne.

6~ 5,3 km       
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 99-210 
Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajniabocianie-
gniazdo.pl. Nauka jazdy konnej, hipoterapia oraz jazda 
quadami. Zajęcia na miejscu i w najbliższej okolicy. Kola-
cja. Domki wyposażone w aneks kuchenny, miejsce na 
grill, w ofercie także swojskie przysmaki. Nocleg. Do 
dyspozycji gości 10 sześcioosobowych domków: 2 let-
niskowe i 8 całorocznych.
–  DZ I E Ń 2

72 h 1,4 km    
Uniejów. Babie Lato. Ul. bł. Bogumiła 18, 99-210 Uniejów, 
T: 693 115 624. Miejsce w centrum Uniejowa, nad Wartą. 
Królują tu spokój i harmonia. W ofercie śniadanie na 
trawie oraz warsztaty, m.in. florystyczne, mydlarskie. 
Warsztaty od 2022 r.

81 h 9,8 km        
U n i e j ó w.  Z a m e k A r c y b i s k u p ó w G n i e ź n i e ń -
skich. Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, T: 601 440 931, 
www.zamekwuniejowie.pl. Zamek został wzniesiony 
w drugiej połowie XIV wieku przez Jarosława Bogorię 
Skotnickiego, na miejscu zniszczonej przez Krzyżaków 
fortalicji drewnianej. Plan filmowy, na którym powsta-
wał m.in. serial „Ultraviolet”. Po komnatach oprowadza 
wieżomistrz, opowiadając o bogatej historii zamku, 
kolegiaty i Uniejowa. Zwiedzanie warto połączyć z wej-
ściem na wieżę, z której rozpościera się piękny widok na 
panoramę miasta, XIX-wieczny park zamkowy i dolinę 
rzeki Warty.
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930’ 7,9 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. We wnę-
trzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, poświę-
cone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór jest oto-
czony parkiem z miejscem na ognisko. Obecnie stanowi 
siedzibę filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

q30’ 9,7 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Właścicielem był Bogumił 
Załuski, a twórcą projektu warszawski architekt Hilary 
Szpilowski. W parku kilka pomników przyrody: modrze-
wie europejskie, wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu 
drzewiastego. Dworem prawdopodobnie inspirował się 
Zbigniew Nienacki, pisząc „Pan Samochodzik i niesamo-
wity dwór”.

w1,5 h 8,9 km       
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 w sąsiedztwie 
osiedla wojskowego, obok lasu, w pobliżu Zalewu Leź-
nickiego. Dobrze skomunikowany z autostradą A2. 
Restauracja serwuje bogaty wybór potraw tradycyj-
nych w nowoczesnych odsłonach, także dla wegetarian 
i alergików. Obiekt przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych.

e1 h 15,3 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Galerię z kamienia polnego 
artysta wybudował ponad 30 lat temu. W środku eks-
pozycja obrazów olejnych, rzeźb i rysunków. Obrazy 
o tematyce historycznej i batalistycznej, np. bitwa nad 
Bzurą, postój polskiej kawalerii w Idzikowicach, są tłem 
dla wykładów z historii regionu. Twórca ogólnie swoich 
prac nie sprzedaje, z wyjątkiem kilku zaprzyjaźnionych 
osób. W wieku 75 lat odkrył nową pasję literacką. 

r1,5 h 7,7 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 sma-
kach, w wersji mięsnej i bezmięsnej, pieczonej, gotowa-
nej, wytrawnej i na słodko. Pierogi wyrabiane na miejscu 
z produktów wysokiej jakości, w dużej mierze ekologicz-
nych, pochodzących od miejscowych rolników.

t10’ 18,5 km 
Sędów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blog spot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi artystami 
powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. Oprócz 
ujętych w trasie warto zobaczyć Brudnów, Chropy, 
Businę, Rudniki, Górę Bałdrzychowską, Wólkę, Felik-
sów, Anusin, Drużbin, Jeżew, Pudłówek, Nowy Pudłów. 
Sędów: „Kobieta z kurą” – malował Sylwester Stabryła.

y~ 6,3 km       
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 99-210 
Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajniabocianie-
gniazdo.pl. Nocleg.
–  DZ I E Ń 3

u2 h 1,8 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 
ścianka wspinaczkowa oraz wahadło Big Swing na wyso-
kości 9 m. Największą atrakcją jest zjazd tyrolski przez 
Wartę. Trasa o długości 220 m składa się z dwóch prze-
jazdów nad rzeką oraz przeszkody. 

i koniec    
Uniejów. Gospoda pod Brzozami. Ul. Dąbska 26, 99-210 
Uniejów, T: 63 288 95 84, www.gospodapodbrzozami.pl. 
Obiad. Kuchnia staropolska, potrawy przygotowywane 
na bazie tradycyjnych składników i receptur. W ofercie 
także dania wegańskie i wegetariańskie.
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12 h 2,7 km  
Biała. Naturex – Warsztaty piekarnicze Mariola 
Jastrzębska. Ul. Spacerowa 8, 95-001 Biała, T: 602 748 595. 
W tradycyjnej piekarni z piecem ceglanym opalanym 
drewnem odbywają się warsztaty, skierowane głównie 
do dzieci. Ich uczestnicy poznają zagadnienia związane 
z mąką i pieczeniem chleba. Mogą spróbować miej-
scowych specjałów, a przy tym doskonale się bawią, 
wcielając w rolę piekarza, piecowego czy ciastowego. 
Grupa 6–20 osób. Możliwość zamówienia drugiego 
śniadania (kanapki z wypiekanego na miejscu chleba, 
ciasto drożdżowe).

21 h 7,2 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. 

33 h 4,5 km       
Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”. Wiktorów 28, 95-100 
Zgierz, T: 512 924 608. Aktywna rekreacja w oto czeniu 
przyrody. W ofercie nauka jazdy konnej, jazda tere-
nowa, udział w pławieniu koni, łowienie ryb w sta-
wach, pł ywanie kajakiem. Do lasu można pójść na 
grzyby, a potem usiąść przy ognisku do wspólnego 
posiłku. Obiad. W ofercie także noclegi: 12 miejsc 
w 4 pokojach z łazienkami.

42 h 4,6 km     
Orła. Jak u Mamy Magdalena Stęplewska. Orła 14a,  
95-045 Parzęczew, T: 786 871 732. Domowe wypieki z lokal-
nych produktów wysokiej jakości. Można zamawiać 
catering lub zjeść deser na miejscu i wypić dobrą kawę. 
W ofercie warsztaty cukiernicze, np. pieczenia i zdobie-
nia pierników. 

5~ 4,3 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
Ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. Możliwość zamówienia wyżywienia w sezonie 
przygotowywanego na miejscu, poza sezonem cate-
ring. Nocleg. Do dyspozycji noclegi w budynku głównym 
w pokojach cztero- i pięcioosobowych, w domkach czte-
roosobowych z łazienkami i domkach pięcioosobowych 
z łazienkami i aneksem kuchennym. Na terenie basen, 
grill, miejsce na ognisko, stoły do tenisa stołowego, 
boisko, świetlica.
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62 h 12,7 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.

73 h 5,6 km   
Gajówka Kolonia. Pasieka edukacyjna Gajówka. 
Gajówka Kolonia 5a, 99-205 Dalików, T: 793 921 853. Właści-
ciel, technik pszczelarstwa, prowadzi zajęcia edukacyjne 
poświęcone hodowli pszczół, ich biologi i znaczeniu dla 
środowiska naturalnego, oraz warsztaty, m.in. wyrobu 
świec z wosku pszczelego. Możliwość zakończenia zajęć 
ogniskiem z kiełbaskami.

82 h 26,5 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Rekreacja dla grup i gości indywi-
dualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, ognisko, grill, 
zaplecze kuchenne. Obiad. Możliwość zamówienia cate-
ringu lub ognisko z kiełbaskami.

9~ ~ km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstanty-
nów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-konstan-
tynow.pl. Rodzinna rekreacja i wypoczynek. Do dyspozycji 
boisko do sportów plażowych, plaża, sezonowe kąpieli-
sko strzeżone (lipiec-sierpień), wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, plac zabaw, skatepark. Kolacja. Możliwość 
grillowania. Baza gastronomiczna na miejscu. Nocleg. 
W ofercie noclegi w budynku całorocznym, domki letni-
skowe, pole kempingowe.

–  DZ I E Ń 3

q3 h 5,3 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstanty-
nów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-konstan-
tynow.pl. Spływ kajakami po rzece Ner z przewodnikiem/ 
ratownikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. Do dyspo-
zycji 13 kajaków. Zapewniony powrót do ośrodka.

w koniec   
Konstantynów Łódzki. U Ciebie czy u Mnie. Ul. Łaska 7a, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 664 098 450, www.uciebieczy-
umnie.pl. Obiad. Miłe miejsce, które serwuje tradycyjne 
polskie potrawy, zawsze świeże i przygotowane z pasją. 
Zwracana jest szczególna uwaga na wysoką jakość 
surowców. Możliwość zamówienia cateringu i dostaw.
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12 h 13 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.

22 h 3,4 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, ułatwia 
pracę rehabilitacyjną z osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi. Włókno z alpak jest cenionym surowcem do 
produkcji kołder i ubrań.

315’ 2,9 km      
Bełdów. Dawna szlachecka wieś nad stawami rybnymi, 
z dworem i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedostępny 
do zwiedzania. Wciąż działa tu gospodarstwo rybackie, 
słynące z hodowli Karpia Bełdowskiego. Dostępne łowi-
sko komercyjne, sprzedaż świeżych ryb, w sezonie sma-
żalnia ryb. W centrum Bełdowa monumentalny 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 przedszkole. We wsi 
realizowano zdjęcia do filmów „Czterej pancerni i pies” oraz 
„Królowa aniołów”. 
 41 h 6,8 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. Obiad. Typowe dania kuchni staropolskiej, 
przygotowywane z lokalnych produktów. Sztandaro-
wymi potrawami są żurek i kotlet schabowy po parysku.

53 h 8,3 km   
Gajówka Kolonia. Pasieka edukacyjna Gajówka. 
Gajówka Kolonia 5a, 99-205 Dalików, T: 793 921 853. Właści-
ciel, technik pszczelarstwa, prowadzi zajęcia edukacyjne 
poświęcone hodowli pszczół, ich biologi i znaczeniu dla 
środowiska naturalnego, oraz warsztaty, m.in. wyrobu 
świec z wosku pszczelego. Możliwość zakończenia zajęć 
ogniskiem z kiełbaskami.

610’ 12,2 km 
Brudnów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi arty-
stami powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. 
Oprócz ujętych w trasie warto zobaczyć Sędów, Businę, 
Rudniki, Górę Bałdrzychowską, Wólkę, Feliksów, Anu-
sin, Drużbin, Jeżew, Pudłówek, Nowy Pudłów, Chropy. 
Brudnów: „Bociany” Józefa Chełmońskiego – malował 
Marcin Jaszczak.

7~ 9,7 km       
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. Nocleg. Hotel w sąsiedztwie 
osiedla wojskowego, obok lasu, w pobliżu Zalewu Leź-
nickiego. Dobrze skomunikowany z autostradą A2. Kola-
cja. Restauracja serwuje bogaty wybór potraw tradycyj-
nych w nowoczesnych odsłonach, także dla wegetarian 
i alergików. Obiekt przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
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830’ 17,2 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”.

92 h 1,2 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 
ścianka wspinaczkowa oraz wahadło Big Swing na wyso-
kości 9 m. Największą atrakcją jest zjazd tyrolski przez 
Wartę. Trasa o długości 220 m składa się z dwóch prze-
jazdów nad rzeką oraz przeszkody. 

q3 h 7,7 km       
Uniejów. Zagroda Młynarska. Ul. Arcybiskupa Jakuba 
Świnki 1, 99-210 Uniejów, T: 506 090 199. Zespół muzeal-
no-noclegowy obejmuje pięć zabytków przeniesionych 
z terenu województwa: dwór z Nagórki, wiatraki koźlaki 
z Chorzepina i Zbylczyc, budynek inwentarski z Uniejowa, 
chałupę ze Skotnik i wierną kopię stodoły z Besiekier. 
W stodole warsztaty kowalstwa, wikliniarstwa, garn-
carstwa, bukieciarstwa oraz imprezy folklorystyczne. 
Ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych, bogata 
kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. 
Kolacja. Menu karczmy zmienia się w zależności od dnia, 
ponieważ wszystkie dania są przyrządzane na bieżąco, 
wyłącznie ze świeżych produktów.

w~ 4,8 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Kolacja we własnym 
zakresie. Nocleg. Gościnne miejsce stworzone, by dzielić 
się magią. Domek wybudowany w technologii naturalnej 

(słoma, glina, drewno), przyjazny środowisku i odwie-
dzającym go ludziom. Jego otoczenie napełnia gości 
spokojem, tak bardzo potrzebnym umysłowi. Dom cało-
roczny, oferuje dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, 
aneks kuchenny. Na miejscu rowery do wypożyczenia. 
–  DZ I E Ń 3

e1 h 10,2 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. We wnę-
trzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, poświę-
cone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór jest oto-
czony parkiem. Obecnie stanowi siedzibę filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu.

r45’ 6 km  
Lipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Leśny i flo-
rystyczny rezerwat chroni 120-letni zespół dąbrowy 
świetlistej, a także bór mieszany z bujnym runem, w któ-
rym występuje wiele gatunków roślin rzadkich i chro-
nionych. 

t1 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 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. 

y 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 przygotowane na bazie starannie 
dobranych składników. 
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13 h 22,8 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.

2~ h 8,1 km      
Księże Mł yny. Ośrodek Wczasowo -W ypocz yn -
kowy VANTUR. Księże Młyny 14a, 99-235 Księże Młyny,  
T: 600 899 685, www.vantur24.pl. Miejsce rozpoczęcia 
spływu kajakowego. Powrót do Uniejowa do ustalenia 
z organizatorem spływu.

31 h 1 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. Dodatkowa oferta: rejs katamaranem, Speed-
Taxi, wynajęcie skuterów wodnych, łodzi.

41,5 h 9,6 km     
Pęczniew. PHU SUMEX. Ul. Spacerowa 50, 99-235 Pęczniew, 
T: 43 678 15 96, 693 507 560. Obiad. Kompleks restauracyj-
no-wypoczynkowy nad zbiornikiem Jeziorsko. Specjal-
nością kuchni są dania rybne, przygotowywane według 
autorskich przepisów. Szczególnie polecane: miętus sma-
żony i zupa rybna. W menu również dania mięsne i desery.

5~ 17,9 km      
Księże Mł yny. Ośrodek Wczasowo -W ypocz yn -
kowy VANTUR. Księże Młyny 14a, 99-235 Księże Młyny,  
T: 600 899 685, www.vantur24.pl. Kolacja. Możliwość zro-
bienia grilla, ogniska lub zamówienia posiłku. Nocleg. 
Ośrodek nad Wartą, na obszarach wydmowych, poro-
śniętych dużym kompleksem lasów sosnowych. W ofer-
cie pokoje w budynku oraz domkach z aneksem kuchen-
nym. Jesienią dobre miejsce na grzybobranie. W okolicy 
trasy piesze, rowerowe i kajakowe.

–  DZ I E Ń 2

61,5 h 17,4 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. 

71,5 h 8,6 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 prze-
jażdżki bryczką. Poza ofertą związaną z końmi można 
spędzić czas przy ognisku.

83 h 5,8 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. Obiad. W sezonie działa smażalnia ryb, można zjeść 
smażonego karpia lub pstrąga. Na terenie Bełdowa realizo-
wano zdjęcia do filmów „Czterej pancerni i pies” oraz „Kró-
lowa aniołów”. We wsi jest punkt informacji turystycznej 
i nowoczesne, pasywne przedszkole. 

9~ 7,7 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. Kolacja. Typowe dania kuchni staropolskiej, 
przygotowywane z lokalnych produktów. Sztandaro-
wymi potrawami są żurek i kotlet schabowy po parysku. 
Nocleg. Pensjonat oferuje pokoje jedno-, dwu- i trzy oso-
bowe z pełnym węzłem sanitarnym.
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q2 h 9,6 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 odnowiony pałac 
i hodowla alpak. W niedzielne przedpołudnia są orga-
nizowane warsztaty plastyczne, artystyczne.

w45’ 0,45 km  
Lutomiersk. Barokowy zespół klasztorny. Ul. Mikołaja 
Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk, T: 42 236 91 10. Porefor-
mancki klasztor Salezjanów na wzniesieniu doliny zale-
wowej Neru. W południowym skrzydle relikty zamku 
z XV wieku. Część obiektu zajmuje klasztor, część szkoły 
muzyczne: Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia, 
Szkoła Organistowska, Salezjańska Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II stopnia. W części klasztornej stała 
wystawa zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego w Łodzi. W klasztorze organizowane są wspa-
niałe koncerty.

e30’ 0,8 km   
Lutomiersk. Most na rzece Ner. Dawna średnio -
wieczna 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”.

r koniec    
Lutomiersk. Restauracja W ypasiona Piz zeria. 
Ul. Kościuszki 23, 95- 083 Lutomiersk, T: 666 111 134, 
www.wypasiona.com. Obiad. Smaczna pizza z możliwo-
ścią samodzielnego komponowania składników, w menu 
również obiady domowe.
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130’ 12,1 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 szypułkowe 
oraz stanowisko bluszczu drzewiastego. Dwór był praw-
dopodobnie inspiracją dla Zbigniewa Nienackiego przy 
pisaniu powieści „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”.

23 h 13 km     
Borysew. ZOO Safari Borysew. Borysew 25, 99-200 Pod-
dębice, T: 43 678 91 10, 43 678 47 48, www.zoosafari.com.pl. 
Prywatny ogród zoologiczny gromadzący unikatowe 
gatunki zwierząt, najpierw tylko afrykańskich, obecnie 
z pięciu kontynentów (w sumie 90 gatunków). Słynie 
z udanej reprodukcji białych tygrysów bengalskich i bia-
łych lwów. Poza nimi są tu pumy, białe wilki, serwale, 
lemury. ZOO prowadzi zajęcia edukacyjne.

31,5 h 3,1 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Obiad. Tradycyjne polskie smaki z akcentem kuchni 
świata. Produkty lokalne, sezonowe.

43 h 0,23 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.

51,5 h 1 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.

6~ 1 km    
Uniejów. Apartamenty Termalne. Ul. Reymonta 2,  
99-210 Uniejów, T: 695 687 357, www.vattenball.pl/noclegi.  
Nocleg. Przestronne i kompleksowo wyposażone miesz-
kania na Osiedlu Termalnym w Uniejowie. Dodatkowy 
atut wyróżniający Apartamenty na tle innych nocle-
gów to dostęp do Uniejowskiej Solanki Termalnej. Jej 
prozdrowotnymi właściwościami można się cieszyć, 
nie wychodząc z własnej łazienki. Na osiedlu moni-
torowany plac zabaw dla dzieci, plenerowa siłownia, 
parking. W cenie karnet 2 h/osobę na baseny termalne 
i karnet 50% zniżki na bilety do Termalnego Parku Lino-
wego (tylko w sezonie).
–  DZ I E Ń 2

72 h 12,1 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 
ścianka wspinaczkowa oraz wahadło Big Swing na wyso-
kości 9 m. Największą atrakcją jest zjazd tyrolski przez 
Wartę. Trasa o długości 220 m składa się z dwóch prze-
jazdów nad rzeką oraz przeszkody. 

830’ 19,3 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. 

930’ 4,8 km      
Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie. Sarnów 1, 
99-205 Dalików, T: 43 678 01 24. Pierwsze wzmianki o wsi 
pochodzą z XII wieku. W zespole dworsko-parko-
wym dwór, spichlerz, wozownia, karczma. W parku 
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pomnikowe dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, klon  
zwyczajny i topole białe. Prawdziwym unikatem przyrod-
niczym jest stanowisko bluszczu pospolitego. Kompleks 
hodowlany to 24 stawy o powierzchni 180 ha. Na miejscu 
łowisko komercyjne, możliwość zakupu świeżych ryb.

q2 h 8 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.

w1,5 h 4,5 km    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278,  
www.czarnystaw.pl. Kompleks konferencyjno-bankie-
towy: trzygwiazdkowy, bardzo komfortowy Hotel Czarny 
Staw, wyjątkowa Restauracja Czarny Staw oraz chata 
grillowa o wdzięcznej nazwie Kurnik. Obiad. Tradycyjna 
polska kuchnia i dania sezonowe przygotowane na bazie 
starannie dobranych składników. 
 e15’ 2,6 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.

r2 h 7,1 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.

t~ 0,2 km    
Aleksandrów Łódzki, Restauracja Kamienica nr 6. Plac 
Kościuszki 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 735 161 535,  
www.kamienica6.pl. Kolacja. Restauracja i hotel Kamie-

nica nr 6 w centrum Aleksandrowa Łódzkiego ze szcze-
gólną atencją traktuje wina. Jest to wyjątkowe dopeł-
nienie dań, lecz może też stanowić odrębną historię. 
Możliwość degustacji win w lokalnej piwniczce i skorzy-
stania z dań autorskiej kuchni. W roku 2020 obiekt zna-
lazł się w przewodniku Gault&Millau. Nocleg. 8 nowo-
czesnych i komfortowych pokoi o jednakowym, wysokim 
standardzie, jedno-, dwu- lub trzyosobowych.
–  DZ I E Ń 3

y30’ 17,3 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. 

u15’ 1 km   
Parzęczew. Urząd Gminy. Ul. Południowa 1, 95-045 Parzę-
czew, www.parzeczew.pl. Z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich na budynku powstał okazały fresk autorstwa 
meksykańskich artystów Jezusa Gonzaleza Gutierreza 
i Siegrid Wiese. Przedstawia kilkanaście scen odwołu-
jących się do historii gminy,w tym nadanie przez króla 
Władysława Jagiełłę praw miejskich oraz Wojciecha 
Parzęczewskiego, założyciela miasta i parafii Parzęczew. 
Dokładny opis fresku na stronie urzędu.

i1 h 25,6 km  
Parzęczew. Biały Młyn. Ul. Łęczycka 29, 95-045 Parzęczew, 
T: 695 668 695. Murowany, piętrowy młyn motorowy 
wzniesiono z cegły ok. 1920 roku. Przylega do niego 
przebudowany dom młynarza. Odnowione budynki są 
obecnie dostępne do zwiedzania. 

o koniec     
Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort. Besiekierz 
Rudny 50, 95-001 Biała, T: 727 537 537, www.salio.eu. Obiad. 
Ośrodek w spokojnej okolicy. Na miejscu klub jeździecki, 
pensjonat dla koni, hotel, browar rzemieślniczy i restau-
racja. Zarówno browar, jak i restauracja zostały wyróż-
nione Laurem Konsumenta. Ośrodek jest organizatorem 
licznych zawodów jeździeckich.
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12 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.

22 h 21,7 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.

32 h 5,6 km   
Gajówka Kolonia. Pasieka edukacyjna Gajówka. 
Gajówka Kolonia 5a, 99-205 Dalików, T: 793 921 853. Właści-
ciel, technik pszczelarstwa, prowadzi zajęcia edukacyjne 
poświęcone hodowli pszczół, ich biologi i znaczeniu dla 
środowiska naturalnego, oraz warsztaty, m.in. wyrobu 
świec z wosku pszczelego. Możliwość zakończenia zajęć 
ogniskiem.

42 h 27,6 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Rekreacja dla grup i gości indywi-
dualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, ognisko, grill, 
zaplecze kuchenne. Obiad. Możliwość zamówienia cate-
ringu lub ognisko z kiełbaskami.

5~ 10,8 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Kolacja. We własnym 
zakresie. Nocleg. Gościnne miejsce stworzone, by dzie-
lić się magią. Domek wybudowany w technologii natu-
ralnej (słoma, glina, drewno), przyjazny środowisku. 
Dom całoroczny, oferuje dwie sypialnie z podwójnymi 
łóżkami, aneks kuchenny. Na miejscu rowery do wypo-
życzenia. 
–  DZ I E Ń 2

63 h 7,3 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 
przetworzyć i zabrać ze sobą. Domowa kuchnia z wła-
snoręcznie pieczonym chlebem, serami własnej roboty 
i domowymi nalewkami. 

730’ 6,9 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. We wnę-
trzach można oglądać wystawy stałe i czasowe, poświę-
cone Marii Konopnickiej i nie tylko. Stary dwór jest oto-
czony parkiem. Obecnie stanowi siedzibę filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu.

810’ 2 km 
Sędów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blog spot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi arty-
stami powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. 
Warto zobaczyć też Brudnów, Chropy, Businę, Rudniki, 
Górę Bałdrzychowską, Wólkę, Feliksów, Anusin, Druż-
bin, Jeżew, Pudłówek, Nowy Pudłów. Sędów: „Kobieta 
z kurą” Juliana Fałata – malował Sylwester Stabryła.
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910’ 5,8 km 
Chropy. Przystanek folkowy. „Na pastwisku” Stani-
sława Witkiewicza – malował Sylwester Stabryła.

q1 h 1,4 km    
Poddębice. Pierogarnia Złote Jabłko. Ul. Parzęczewska 2, 
99-200 Poddębice, T: 721 197 272, www.zlotejablko.com. 
Obiad. Lokal słynie z pierogów w wielu smakach, w wer-
sji mięsnej i bezmięsnej, pieczonej, gotowanej, wytraw-
nej i na słodko. Pierogi wyrabiane na miejscu z produk-
tów wysokiej jakości, w dużej mierze ekologicznych, 
pochodzących od miejscowych rolników.

w3 h 11,1 km   
Poddębice. Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – 
Termy Poddębice. Ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice, 
T: 42 600 66 05, www.termy.poddebice.pl. Naturalne wody 
geotermalne w 7 basenach zewnętrznych i wewnętrz-
nych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2300 m2. 
Strefa saun i spa. Kompleks wyróżniają nigdzie indziej 
niespotykane rozwiązania dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych.

e~ 3 km     
Stary Pudłów. Gospodarstwo agroturystyczne Macie-
jówka. Stary Pudłów 17, 99-200 Poddębice, T: 785 211 017. 
Gospodarstwo blisko lasu, świetna baza wypadowa do 
wycieczek pieszych i rowerowych. Nocleg. W ofercie pięć 
3-osobowych pokoi z łazienkami, grill, boiska do piłki 
nożnej i badmintona, kosz, rowery, altana, taras. Dodat-
kową atrakcją jest stado owiec. Kolacja. Można zamówić 
posiłek lub we własnym zakresie.
–  DZ I E Ń 3

r10’ 1,8 km 
Pudłówek. Przystanek folkowy. „Folklor sieradzki” 
– malowała Natalia Grala.

t10’ 3,7 km 
Anusin. Przystanek folkowy. „Wiosna” Jacka Malczew-
skiego – malował Sylwester Stabryła.

y10’ 18,5 km 
Feliksów. Przystanek folkowy. „Ojczyzna” Jacka Mal-
czewskiego – malowała Natalia Grala.

u2 h 5,7 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 letnie i zimowiska . 

i20’ 9,4 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.

o1,5 h 6,3 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.

p1 h 7,7 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. 

a koniec   
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.



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. 


