
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Propozycje tras rajdu rowerowego/ wycieczki rowerowej

TURYSTYCZNA JEDYNKA

□ Parczew – Wierzbówka (kapliczka) – Milanów (pomnik żołnierzy SGO Polesie na cmentarzu

parafialnym, pałac, gorzelnia) -Czarny Las (ścieżka dydaktyczna, rezerwat) - Rudzieniec

(grodzisko) – Gęś (kościół, cerkwisko) - Jabłoń (pałac, kościół, zabudowania dworskie) -

Wantopol (Leśniczówka) -Kolano (pałac, kościół) - Przewłoka (symboliczna granica) -Parczew

(ok. 45 km czas 7 godz.)

□ Parczew-Siemień (staw, dwór, kościół) –Stoczek (klasztor, pomnik) –Czemierniki (pałac,

kościół, zabudowa, kapliczki ) -Bełcząc(dwór) -Niewęgłosz (grodzisko, wieża widokowa)-

Suchowola (kościół, pałac, gorzelnia) -Jezioro (jezioro, ośrodek wypoczynkowy) -Parczew (ok.

65 km czas 8 godz.)

□ Parczew-Uhnin (cmentarz unicki) –Hola (mini skansen, cerkiew, cmentarz, miejsce widokowe)

–Sosnowica (dwór, miejsca widokowe, kościół, cerkiew) -Jezioro Czarne (rezerwat, pole

namiotowe) –Libiszów (agroturystyka, dworek, łowisko) –Białka (jezioro, ośrodki

wypoczynkowe) -Lasy Parczewskie (pomniki, rezerwat przyrody Królowa Droga, pomniki

przyrody) –Makoszka (stadnina koni) -Plebania Wola (pomnik) –Sowin -Parczew (ok. 60 km

czas 8 godz.)

□ Parczew –Buradów (kapliczka) -Jezioro Obradowskie (ścieżka dydaktyczna, rezerwat przyrody)

–Gościniec (średniowieczny trakt, ścieżka dydaktyczna Bobrówka) -Ostrów Lubelski (kościół,

kapliczki) - Jezioro Miejskie (ośrodek wypoczynkowy) - Stara Jedlanka (ośrodek wypoczynkowy)

- Białka(ośrodki wypoczynkowe, pomnik, kościół) - Lasy Parczewskie (pomniki, Kozie Górki,

groby partyzanckie, rezerwat Lasy Parczewskie, trakt królewski, pomnik partyzanta, leśniczówki,

przydrożne krzyże, pomniki przyrody) –Parczew (ok. 55 km czas 7 godz.)

□ Parczew – Siemień (staw, dwór, kościół) – Jezioro (jezioro, ośrodek wypoczynkowy) –

Parczew. (ok.30 km czas 5 godz.)

□ Parczew – Laski - Jezioro Obradowskie (ścieżka dydaktyczna, rezerwat przyrody) – Trakt

Królewski (pomnik partyzanta, leśniczówki, przydrożne krzyże, pomniki przyrody) – Parczew

(ok.20 km czas 5 godz.)

□ Parczew – Wierzbówka (kapliczka)– Milanów (pomnik żołnierzy SGO Polesie na cmentarzu

parafialnym, pałac, gorzelnia, kościół) – Czarny Las (ścieżka dydaktyczna, rezerwat przyrody,

strzelnica )– Milanów – Parczew (ok.30 km czas 5 godz.)


	



