
Program wizyty studyjnej na terenie Lubelszczyzny 

25-28.07.2019r.  
 

    Dzień 1         25.07.2019 r.         Czwartek 
Czas  Miejscowość  Charakterystyka  

7.00 Wrocław  Zbiórka i wyjazd 

17.00 – 17.30  
 
Wał, Gmina 

Izbica 

Powitanie w Krasnej Chacie (Obiekt - oznaczony znakiem jakości 

nadanym przez LGD   Krasnystaw PLUS”) przez przedstawiciela LGD 

„Krasnystaw PLUS” oraz prezentacja dot. genezy powstania i 
funkcjonowania LGD, w tym Inicjatyw zrealizowanych w ramach 
projektów. Omówienie programu wizyty, w szczególności wybranych 
miejsc, które grupa odwiedzi oraz przedstawienie dobrych praktyk 
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi z obszaru 
LGD. 
Przerwa kawowa. 

17.30 – 19.30 Kolacja regionalna połączona ze spotkaniem z przedstawicielami LGD 
„Krasnystaw-PLUS”. Menu na bazie dań kuchni regionalnej. 

20.30 Hotel Avion 
Świdnik  

Nocleg 
 

 

    Dzień 2         26.07.2019 r.        Piątek 
Czas  Miejscowość  Charakterystyka  

8.00 Hotel Avion 
Świdnik 

Śniadanie  

9.00 wyjazd 

9:30 – 12:00 Fajsławice, 
Gmina Fajsławice 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz Gminy 
Fajsławice, przy którym utworzono Centrum Edukacji Zielarskiej 
„Tymiankowy Smak Fajsławic”. Krótkie wprowadzenie do wizyty w 
Centrum - po czym podział uczestników na dwie Grupy i 
naprzemiennie warsztaty : Zioła w kosmetyce oraz Zioła w 
przetworach domowych i nalewkach.  
Przerwa kawowa na bazie produktów lokalnych.  

13.00 – 14.00 Krasna Chata  Obiad w obiekcie oznaczonym znakiem jakości nadanym przez LGD   

„Krasnystaw PLUS”, na bazie dań kuchni regionalnej.  

15.30 - 17.00  Ruszów,  
gm. Łabunie 
 

Wizyta w Olejarni Świątecznej w Ruszowie, funkcjonującej w ramach 
„Ekomuzeum Roztocze Świąteczna Kraina”. W ramach wizyty 
spotkanie z właścicielami, prezentacja oferty pn. „Jak drzewiej biło się 
olej”- pokaz tłoczenia oleju metodą tradycyjną. Prezentacja 
przygotowana i przeprowadzona przez Tomasza Kostrubiec -  
właściciela Olejarni Świątecznej, lub pracownika Olejarni.  
W trakcie wizyty - degustacja produktu lokalnego - Cebularz z Olejem 
Świątecznym Roztoczańskim. 
Przerwa kawowa na bazie produktów lokalnych.  

18.30-22.00 Bobliwo, gm. 
Bobliwo 

Wizyta w Gościńcu w Bobliwie. Spotkanie z właścicielem obiektu, lub 
osobą przez niego wskazaną - prezentacja obiektu, stoku narciarskiego 
oraz pozostałej infrastruktury -  oraz  krótka prezentacja dot. jego 
powstanie i funkcjonowania.  

Kolacja integracyjna  w Gościńcu w Bobliwie w formie biesiady ( grill)  
w towarzystwie zespołu ludowego.  

22.30 Hotel Avion 
Świdnik 

nocleg 

 

 

 



      Dzień 3           27.07.2019 r.      Sobota 
Czas  Miejscowość  Charakterystyka  

7.30 Hotel Avion 
Świdnik 

Śniadanie  

8.30 wyjazd 

9.15-10.45 Krasnystaw Wizyta w Centrum Integracji Społecznej  - spotkanie poprowadzi 
kierownik CIS Marek Piwko lub pracownik CIS. Obiekt 
wyremontowany i rozbudowany w ramach projektu 
„Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko - folwarcznego 
wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”. Znaczenie: 
wzrost atrakcyjności turystycznej Krasnegostawu oraz 
wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej.  
Przerwa kawowa.  

12.15 - 12.30 Hołowno, gm. 
Podedwórze 

Wizyta w Krainie Rumianku. Spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Krótkie 
wprowadzenie do wizyty  w Krainie. Prezentacja oraz dalsze warsztaty 
i zajęcia przygotowane  i przeprowadzone przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia.  

12.45.-13.30 Spacer po wsi oraz wizyta w SPA w którym znajduje się sauna 
opalana drewnem urządzona w 100 letnim drewnianym 
spichlerzu w ogrodzie kwiatowo-ziołowym. SPA oferuje masaże 
olejkiem rumiankowym, zabiegi na dłonie i stopy oraz peeling 
kawitacyjny. Dla uczestników wyjazdu zapewniony będzie jeden  
z zabiegów w ramach oferty SPA.       

13.30-14.30 Obiad na bazie dań kuchni regionalnej.  

14.30 –16.30 Podział uczestników na dwie grupy i naprzemiennie warsztaty : „Od 
włókna do tkaniny” oraz „Obróbka bursztynu średniowiecznymi 
narzędziami”. 

16.30-18.00 Gra terenowa dla wszystkich uczestników – Awantura w Krainie 
Rumianku 

18.00 –22.00 Kolacja regionalna  w formie biesiady wiejskiej z oprawą muzyczną 
lokalną.  

22.30 Hotel Avion 
Świdnik 

Nocleg   

 

      Dzień 4          28.07.2019 r.      Niedziela 
Czas  Miejscowość  Charakterystyka  

7.30 – 8.30 Hotel Avion 
Świdnik 

Śniadanie  

8.45 Wyjazd  

9.30 - 12.00 Lublin Krótkie zwiedzanie Lublina pod opieką Lokalnego przewodnika 

13.00-.14.00  Poniatowa 
Restauracja 
Montis 

Obiad w restauracji posiadającej liczne nagrody w konkursach 
związanych z promocją produktów lokalnych. Menu na bazie dań  
umieszczonych na liście Listy Produktów Tradycyjnych.  

14.00  Wyjazd w kierunku Wrocławia 

 


