
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko” (ok. 1 km) roz-
poczyna się w Hniszowie i prowadzi przez aleję lipową 
do parku podworskiego. W parku można podziwiać liczne 
stare i rzadkie drzewa jak na przykład: jesion wyniosły, 
brzoza brodawkowata, iglicznia trójcierniowa czy dąb so-
liter – a wśród nich króluje około 600-letni dąb „Bolko” – 
największy na Lubelszczyźnie: 874 cm obwodu pnia i 28 m 
wysokości. Na trasie znajduje się 8 tablic informacyjnych 
i miejsca do odpoczynku.

Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu” (dł. ok. 5 km) roz-
poczyna się na skraju parku podworskiego w Hniszowie 
i dalej prowadzi nad rzekę Bug, następnie do wzniesie-
nia, z którego można podziwiać nadbużański krajobraz.

Punkty Informacji Turystycznej we Włodawie: tel. 82 5722069, 
tel. 668 180 746, sezonowy Punkt Informacji Turystycznej 
w Okunince nad Jeziorem Białym: tel. 880 564 552. Dane kon-
taktowe do ujeżdżalni konnych dostępne są na stronie www.
okuninka-biale.pl w zakładce Usługi dla turystów.

Pieszy Szlak „Nadbużański:
na odcinku Hanna - Hniszów (dł. 74,1 km)

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
„Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1
22‒200 Włodawa
poleskadolinabugu@poczta.fm
www.dolina-bugu.pl
www.sladami-przeszlosci.pl
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Rezerwat Żółwiowe Błota



Szlak pieszy Lasów Sobiborskich (czarny, dł. 11,6 km) 
przebiega przez Sobiborski Park Krajobrazowy począw-
szy od Okuninki, a kończąc na terenie Muzeum Byłego 
Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze. Kontynuację 
ścieżki stanowi Szlak Trzech Jezior (niebieski, dł. 21,7 km), 
który przebiega wzdłuż linii brzegowej J. Brudno oraz nie-
opodal J. Płotycze i J. Brudzieniec należących do rezer-
watu Trzy Jeziora. W tym miejscu warto zboczyć ze szlaku 
na ścieżkę dydaktyczną „Stulno”, która umożliwia zwie-
dzanie rezerwatu. Przy szlaku w kierunku Majdanu Stu-
leńskiego znajduje się hotel z restauracją, strzelnicą gol-
fową oraz spa, gdzie można odpocząć lub przenocować. 
Nieco dalej na terenie parku podworskiego stoi zadasze-
nie turystyczne, a zmierzając dalej na południe można 
wstąpić do Stajni Rajdowej GERONIMO. Trasa kończy się 
w Woli Uhruskiej, w lokalnym zagłębiu agroturystycznym. 
Niedaleko od centrum Woli Uhruskiej znajduje się strze-
żone kąpielisko na starorzeczu Bugu, gdzie można orzeź-
wić zmęczone wędrówką stopy.

Pieszy Nadbużański Szlak (czerwony, dł. 74,1 km) rozciąga 
się wzdłuż rzeki Bug. Jest on bardzo malowniczy i atrak-
cyjny pod względem przyrodniczym. Trasę urozmaicają 
dodatkowo obiekty dziedzictwa kulturalno-historyczne-
go. W Hannie, przez którą wiedzie szlak, znajduje się za-
bytkowy kościół z XVIII w. Dalej na południe, w Różance 
można zobaczyć pozostałości zespołu pałacowo-parko-
wo-folwarcznego oraz kościół wybudowany w stylu neo-
gotyckim. Wędrując dalej na wschód w kierunku granicy, 
można zejść nad samą rzekę, która tworzy na tym odcin-

ku wyjątkowo malownicze meandry. Będąc we Włodawie 
– mieście trzech kultur, nie sposób pominąć zespołu ko-
ścielno-klasztornego Paulinów z barokowym kościołem, 
cerkwi prawosławnej oraz synagogi żydowskiej. Przemie-
rzając odcinek Włodawy w kierunku południowym war-
to zatrzymać się na trójstyku Polski, Białorusi i Ukrainy. 
W celu noclegu można skorzystać z usług gospodarstw 
agroturystycznych, np. w Hannie, Szumince, Sobiborze 
czy w Woli Uhruskiej. Wybierając Siedlisko Sobibór moż-
na dodatkowo skorzystać z relaksującej kąpieli w trady-
cyjnej ruskiej bani na świeżym powietrzu.

Pieszy Szlak Pojezierny Pół-
nocny (niebieski, dł. 32 km) 
rozpoczyna się we Włoda-
wie, dalej biegnie przez Or-
chówek (obok Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia 
prowadzonego przez Bra-
ci Mniejszych Kapucynów), 
wzdłuż J. Glinki i J. Białego, 
przez Lutę w stronę Du-
beczna. Będąc w Dubecznie 
warto zajrzeć do huty szkła, 
w której ręcznie produko-
wane są unikatowe szklane 
wyroby, dostępne w sprze-
daży detalicznej w skle-
piku przy hucie. Pobliski 
Hańsk jest ostatnią więk-
szą miejscowością na dość 
długim odcinku szlaku. 
Stoi tu zabytkowy kościół 
z wieżą widokową, z któ-
rej rozpościera się pięk-
na panorama. W centrum 
miejscowości znajduję się 
ponadto Izba Regional-
na częściowo poświęcona 
pszczelarstwu. Szlak dalej 
biegnie wokół Poleskiego 
Parku Narodowego i koń-
czy się w Urszulinie.

Poleski Szlak Konny to sieć 
oznakowanych ścieżek o dłu-
gości 280 km ciągnących się 

przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie. Trasa szlaku prze-
biega przez Poleski Park Narodowy (odcinek ok. 60 km), 3 
parki krajobrazowe (Poleski, Sobiborski, Chełmski), oraz 
liczne rezerwaty (Jezioro Orchowe, Magazyn, Żółwiowe 
Błota, Jezioro Brudzieniec, Trzy Jeziora, Małoziemce, Ser-
niawy, Bachus, Brzeźno, Roskosz). Niewątpliwym atutem 
szlaku jest fragment, który przebiega wzdłuż rzeki Bug – 
jednej z ostatnich dzikich rzek w Unii Europejskiej. Trasa 
jest zróżnicowana, dlatego jest dostosowana do potrzeb 
i możliwości każdego jeźdźca.

Ścieżka pieszo-rowerowa Włodawa-Okuninka

Szlak pieszy Lasów Sobiborskich


