Spędź z nami czas na rowerze ...
Dodano: 2016.01.08

Puławy to idealne miejsca na weekendowy wypoczynek. Rzadko zdarza się, aby miasto było
atrakcyjne na tak wielu płaszczyznach. Puławy zarządzane są "z myślą o człowieku,, i tę myśl
przewodnią widać we wszelkich działaniach. Ciekawe zabytki i bogata historia oraz nowoczesne
rozwiązania dla aktywnego spędzania czasu to atuty tego miejsca, jak również otoczenie pięknych
nadwiślańskich pejzaży, lasów, estetycznej przestrzeni miejskiej oraz wachlarz możliwości
spędzania wolnego czasu. Rowerowe eskapady oznakowanymi szlakami, niezapomniane spływy
kajakowe Wisłą, Wieprzem, Kurówką i Chodelką oraz rejsy łodziami, przejażdżki motorówkami w
Marinie Puławy to tylko niektóre z pomysłów na ciekawe spędzenie wolnego czasu.
Podstawowym źródłem wiedzy na temat oferty turystycznej Puław i okolic jest Centrum Informacji
Turystycznej, zlokalizowane na zrewitalizowanym Skwerze Niepodległości, al. Królewska 4, tel. 81
458 67 40. Centrum dysponuje bogatą bazą darmowych przewodników, informatorów oraz map,
które ułatwią Państwu poznanie zabytków i obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku w
mieście, a są nimi m.in.:
- Zespół pałacowo-parkowy książąt Czartoryskich ukształtowany w stylu krajobrazowym na
przełomie XVIII i XIX w. wg koncepcji Izabeli Czartoryskiej. Jest to usytuowany na wiślanej skarpie
kompleks, w którym mieściło się pierwsze w Polsce muzeum. Dzisiaj można zobaczyć
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odrestaurowane parkowe obiekty takie jak: pałac, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Altana Chińska
oraz znakomite okazy przyrodnicze sprowadzone do Puław za czasów Czartoryskich. Historię rodu
Czartoryskich, dzięki któremu Puławy były nazywane Atenami Północy, prezentuje Muzeum
Czartoryskich. Dane kontaktowe: ul. Czartoryskich 8, tel. 81 888 44 11, godz. otwarcia: codziennie
od 9.00 do 17.00.
- Marina Puławy, rozległy kompleks rekreacyjny z przystanią i placem zabaw. Oferuje stanowiska
cumownicze dla 48 łodzi, miejsca na polu campingowym
i camperowym oraz rejsy tramwajem wodnym "Marzanka,,. Miłośnicy sportów mogą skorzystać z
wypożyczalni sprzętu pływającego i wypożyczalni rowerów. Spacerowicze będą podziwiać
panoramę na przełom Wisły z pięknie oświetlonej wieczorami wieży widokowej. Dane kontaktowe:
ul. Portowa 3, tel. 797 399 260. www.marina-pulawy.pl
Na korzyść Puław przemawia malownicze położenie i bogate zróżnicowanie formy terenu. Miasto
uznawane jest za jeden z najbardziej "zielonych,, ośrodków miejskich w Polsce, a jego położenie w
sąsiedztwie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego z siecią lessowych wąwozów zapewnia
malownicze krajobrazy i stwarza możliwości aktywnego wypoczynku. Niewielka gęstość zaludnienia,
czyste powietrze, atrakcyjnie ukształtowany krajobraz, a także liczne zabytki architektury sprawiają,
że weekend spędzony w Puławach będzie na pewno jednym z niezapomnianych w życiu.
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