
Kontakt do przewodników wycieczek jest dostępny na 
stronie internetowej www.okuninka-biale.pl w zakładce 
Przewodnicy lub w Punktach Informacji Turystycznej we 
Włodawie (tel. 82 5722069, 668 180 746) i w sezonowym 
Punkcie Informacji Turystycznej w Okunince nad Jezio-
rem Białym (tel. 880 564 552).

Poleskiej
Dolinie Bugu

Kościół pw. św. Augusta w Różance

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22‒200 Włodawa
poleskadolinabugu@poczta.fm

www.dolina-bugu.pl
www.sladami-przeszlosci.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Podmiot odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu"

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rowerem po

Szlak Rowerowy Polski Wschodniej
na odcinu Hanna - Ruda-Huta (dł. 73 km)  



Na obszarze Poleskiej Doliny Bugu występuje wiele ście-
żek rowerowych ukazujących jej walory przyrodniczo-kra-
joznawcze i historyczne. Są to szlaki o zróżnicowanym 
poziomie trudności, o różnej nawierzchni, głównie pro-
wadzące po terenach równinnych. Dostępność szlaków 
często jest zależna od pory roku i warunków pogodowych, 
szczególnie tych wiodących po drogach gruntowych. Naj-
ciekawsze z nich to Nadbużański Szlak Rowerowy, szlak 
„Stykiem Granic”, trasa rowerowa Lublin-Wola Uhruska, 
szlak Kulczyn Kolonia-Krowie Bagno-Hańsk oraz szlak 
Śladami Wschodnio-Słowiańskiej Tradycji Cerkiewnej na 
Polesiu Lubelskim. Więcej informacji na temat przebie-
gu szlaków oraz atrakcji i ciekawostek występujących na 
trasach można uzyskać się na stronie internetowej www.

informacja.wlodawa.pl. Najnowszym szlakiem jest Trasa 
Rowerowa Polski Wschodniej (województwo lubelskie, 
dł. około 350 km), która wiedzie przez 5 wschodnich wo-
jewództw. Na obszarze Poleskiej Doliny Bugu trasa, od 
Hanny do Rudy Huty, ma długość około 80 km i przebiega 
głównie wydzieloną ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
816, tzw. Nadbużanka. Za Jeziorem Białym trasa odbija w 
stronę Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i prowadzi 
przez śródleśną drogę, następnie w okolicach Wołczyn 
dalej Nadbużanką aż za okolice Woli Uhruskiej. Trasa wie-
dzie przez miejsca cenne pod względem przyrodniczymi 
i kulturalno-historycznym, takie jak: drewniany kościół 
pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wzniesio-
ny w XVIII w., Włodawa – miasto trzech kultur, Muzeum 
Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela w Uhrusku z XVII w. Za Uhruskiem odbijając 
nieco ze szlaku na terenie podworskiego parku w Hniszo-
wie można odpocząć w cieniu 600-letniego dębu „Bol-
ko”, największego na Lubelszczyźnie. Na trasie szlaku, 
w Majdanie Stuleńskim znajduje się hotel z restauracją, 
strzelnicą golfową i spa dla osób, które tam zechcą prze-

nocować lub odpocząć. Dodatkową atrakcję w Majdanie 
Stuleńskim stanowi Stajnia Rajdowa Geronimo, dla tych 
którzy zechcą chociaż na chwilę zamienić rower na konia. 

Wiata „Pod Kiszarnią” w Orchówku

Chata w Sobiborze

Ścieżka pieszo-rowerowa Włodawa – Okuninka

Dąb „Bolko” w Hniszowie Kościół pw. św. Jana Jałmużnika 
w Orchówku


