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Oaza ciszy i spokoju  
nad brzegiem rzeki Wieprz 
Dworek Osmolice to wymarzone miejsce do wypoczynku. Piękny, 

zabytkowy ogród nad samym brzegiem rzeki, rozciągające się dookoła łąki  

i pola, śpiew ptaków, cisza i spokój to atuty służące wyciszeniu, regeneracji, 

nabieraniu sił i ładowaniu pozytywnej energii.  
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Domowa atmosfera 
Ustronność miejsca oraz kameralność znajdujących się we Dworze pokoi 

gościnnych sprawia, że  panuje tu atmosfera do złudzenia przypominająca 

domowe zacisze. Nasi Goście już od progu mogą poczuć się jak u siebie. Do 

Ich dyspozycji pozostawiamy sześć pokoi.  

Apartament Dworski 
cena: 440 zł/4 osoby, 380 zł/3 osoby, 310 zł/2 osoby  

Przestronny pokój z balkonem, z którego roztacza się piękny widok na 

ogród i rzekę. Apartament przygotowany jest na przyjęcie nawet 6 osób. 

Wyposażony jest w prywatną łazienkę, łoże małżeńskie i dwa pojedyncze 

łóżka. Istnieje  też możliwość wstawienia dwóch dostawek. Ozdobą pokoju 

są stylowe meble. Tutaj z całą pewnością można poczuć  dworski klimat.
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Pokój Gołębi 
cena: 420 zł/4 osoby, 350 zł/3 osoby, 280 zł/2 osoby  

Rodzinny pokój mieszczący 4 osoby. Posiada na wyposażeniu łoże małże-

ńskie i dwa pojedyncze łóżka. Urządzony z dużym wyczuciem smaku. Jego 

niekwestionowanym atutem jest balkon, z którego można podziwiać widok 

na ogród i rzekę oraz wsłuchiwać się w poranny śpiew ptaków.  

 

 

 
 

 



                                                 
 

 
 
 

 
 

RESTAURACJA – POKOJE GOŚCINNE – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
 Białki Dolne 127, 08-504 Ułęż,  WWW.DWOROSMOLICE.PL 

 
 

Rezerwacja pokoi i stolików na restauracji: tel. 500 755 700, imprezy okolicznościowe: tel. 519 084 809 
mail: biuro@dworosmolice.pl 

 

Z nami życie smakuje lepiej! 

Pokój Błękitny 
cena: 320 zł/4 osoby, 260 zł/3 osoby, 200 zł/2 osoby 

Rodzinny pokój 

mieszczący  

4 osoby.  

Posiada prywatną 

łazienkę, łoże 

małżeńskie i dwa 

pojedyncze łóżka. 

Niezwykle 

przytulny, 

zachęcający do 

odpoczynku. 

Pokój Ecru 

cena: 190 zł/2 osoby, 140 zł/osoba 

Kameralny pokój 

dla 2 osób. 

Wyposażony  

w prywatną 

łazienkę i łoże 

małżeńskie. 

Już od progu otula 

Gości domową 

atmosferą. 
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Pokój Na Poddaszu 

 cena: 160 zł/2 osoby, 130 zł/osoba 

Nieduży, ale jakże 

urokliwy pokoik na 

poddaszu. 

Wyposażony  

w dwa pojedyncze 

łóżka. Udostępniany 

również jako pokój 

jednoosobowy. 

Posiada prywatną 

łazienkę w 

korytarzu. 

Kolorowe studio 

cena: 650 zł/6 osób, 420 zł/5 osób, 400 zł/4 osoby, 
350 zł/3 osoby 

Świetna alternatywa 

dla większych grup. 

Zwłaszcza takich, 

które uwielbiają 

wspólnie spędzać 

czas .  Studio 

wyposażone  

w prywatną 

łazienkę.  
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Gość w dom, Bóg w dom  
Komfort wypoczywających we Dworze Gości to dla nas priorytet. Dlatego 

każdy pokój wyposażony jest w płaski telewizor, suszarkę do włosów, 

komplet ręczników, szlafroki, jednorazowe kapcie, kosmetyki łazienkowe 

oraz wodę butelkową.  

Na specjalne życzenie możemy do pokoju wstawić łóżeczko dla niemowląt 

(koszt: 80 zł). Na terenie całego obiektu działa bezprzewodowy Internet.  

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Serwowane jest ono w dworskiej 

restauracji w godzinach: 7.00-11.00 .  
 

Doba hotelowa zaczyna się o 14.00 a kończy o 12.00 dnia następnego.  

 

Można 

przyjechać do 
nas ze swoim 
pupilem. 
Koszt pobytu 
zwierzaka  
70 zł/doba.  
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Wyjątkowa kuchnia  
We Dworze Osmolice można poznać smak prawdziwej, polskiej gościnności. 

Dania dworskiej restauracji zachwycają obfitością, niepowtarzalnym 

smakiem i oryginalnym wyglądem.  Do ich przygotowania wykorzystywane 

są warzywa i zioła z własnych upraw. We Dworze wędzone są też wędliny, 

pieczone mięsa i pasztety, przygotowywane przetwory. 

Szef Kuchni w karcie dań uwzględnił potrzeby osób przebywających na 

diecie wegetariańskiej, wegańskiej i bezglutenowej. 
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U nas nie sposób się nudzić 
Zapraszamy do korzystania z dłuższych pobytów we Dworze Osmolice. Dla 

naszych Gości mamy wiele atrakcyjnych propozycji na spędzanie wolnego 

czasu. 

Dzień I 
Odpowiedni czas 

na wyciszenie  

i odpoczynek od 

miejskiego 

zgiełku. Warto 

usiąść z książką  

i filiżanką 

pysznej kawy nad 

brzegiem rzeki  

i delektować się 

ciszą, spokojem, śpiewem ptaków i pięknymi widokami. Amatorom wędko-

wania polecamy dworskie łowisko. Dopełnieniem tak cudownie leniwego 

dnia może być  romantyczna kolacja w blasku świec dworskiej restauracji.  

Na chętnych, w dworskich podziemiach, czekają  „planszówki”. 

Dzień II  
Po dniu leniuchowania proponujemy trochę fizycznej aktywności. Spływ 

kajakowy rzeką Wieprz to atrakcja, której nie sposób się oprzeć. Do 

wyboru są dwie trasy.   
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Jedna rozpoczyna się w miejscowości Jeziorzany (spływ do Dworu Osmolice 

trwa ok. 6h), druga w miejscowości Drążgów (ok. 2h spływu).  Tę niezwykłą 

przygodę można 

odbyć w samo-

tności, delektując 

się w ciszy wido-

kami cudownej 

przyrody (do 

dyspozycji Gości 

pozostawiamy 

jednoosobowe 

kajaki). Można też 

zorganizować 

wypad grupowy 

(posiadamy 

również szeroki wybór kajaków dwuosobowych). Koszt spływu zależy od ilo-

ści chętnych.  

Jednoosobowy kajak można wypożyczyć za 40 złotych, sprzęt dla dwóch 

osób to cena 60 złotych. Jeżeli przewozimy więcej niż dwa kajaki, transport 

do miejsca rozpoczęcia spływu - gratis! Przygodę zakończyć można piecze-

niem kiełbasek przy ognisku w dworskim ogrodzie lub pysznym posiłkiem 

w restauracji.  

Dzień III 
Kolejną atrakcją, która na pewno pozostawi po sobie niezapomniane 

wspomnienia jest zapierający dech w piersiach widokowy lot heliko-

pterem.    
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Tę przygodę nasi Goście będą wspominać już do końca życia. Do wyboru 

jest 9-cio minutowy lot nad okolicznymi terenami pięknej Lube-

lszczyzny, cena 150 zł/osoba lub 15-sto minutowy lot nad Kazimierzem 

Dolnym, cena  500 zł/osoba . W helikopterze równocześnie mogą przeby-

wać 3 osoby. 

 

 

 

Dzień IV i V 
W kolejnych dniach pobytu we Dworze Osmolice warto pokusić się o zwie-

dzenie okolicznych atrakcji turystycznych. Jesteśmy świetną bazą wypa-

dową do wielu wyjątkowych miejsc. 
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Kazimierz Dolny, odległość ok. 40 km 

Perła polskiego renesansu. Miasteczko artystów i miłośników pięknej 

architektury. Zabytkowe kamienice, studnia stanowiąca znak rozpoznawczy 

kazimierzowskiego rynku, brukowane uliczki, ruiny zamku, Baszta z XIII w., 

Góra Trzech Krzyży, Kościół Farny i Św. Anny, niesamowite wąwozy a zimą 

nowoczesny stok narciarski… to tylko niektóre z miejsc wartych odwie-

dzenia.  

Z Kazimierza Dolnego warto wybrać się promem na drugi brzeg Wisły. 

Czeka tam na turystów malowniczo położony…  

Zamek w Janowcu 

Położony na skarpie nad Wisłą. Otoczony naturalnym wąwozem i stromymi 

zboczami wyniośle góruje nad miasteczkiem.  Warto pokusić się o wejście 

na wyższe piętra skąd rozpościera się piękna nadwiślańska panorama. Na 

terenie zamku, poza ekspozycjami muzealnymi, można zobaczyć budynki  

z XIX w., m.in. Stodołę z Wyłągów, Spichlerz z Podołowa, Lamus z przełomu 

XIX i XX w.  

Na zamku cyklicznie odbywają się  bardzo ciekawe imprezy, m.in. święto 

wina, noc muzeów, koncerty i rekonstrukcje walk rycerskich. 

 Magiczne Ogrody, odległość ok. 37 km 

Szczególnie polecane dla rodzin z małymi dziećmi. Tutaj atrakcji nie brakuje 

dla nikogo – i dla dorosłych i dla dzieci. Miejsce jakby żywcem wyjęte  

z baśniowej scenerii. Spośród kwiatów, drzew i krzewów wyłaniają się co 

chwila nowe, zaskakujące atrakcje. Tego naprawdę trzeba doświadczyć.  
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W 2015 roku „Magiczne Ogrody” zdobyły Certyfikat Najlepszego Produktu 

Turystycznego, przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną. 

Atrakcje parku wielokrotnie nagradzali też internauci, wskazując miejsce 

jako najlepszą atrakcję turystyczną województwa lubelskiego oraz 

najlepszą atrakcję dla dzieci w Polsce. 

Farma Iluzji, odległość ok. 39 km 

Kolejna niezwykła atrakcja dla rodzin z dziećmi. Na ponad sześciohekta-

rowym zielonym terenie na odwiedzających czeka szereg wyjątkowych 

atrakcji, m.in. Latająca Chata Tajemnic, Tajemnicza Opuszczona Kopalnia, 

Studnia Nieskończoności czy Niesamowity Labirynt Luster. 

Farma, przez cały sezon, oferuje również bogaty program pokazów iluzjo-

nistycznych odbywających się na żywo. Solidna dawka humoru i dreszczyku 

emocji z całą pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie. 

Nałęczów, odległość ok. 49 km 

Miasteczko słynące z uzdrowisk i leczniczej wody. Największą atrakcją jest 

Park Zdrojowy i usytuowany na jego terenie Dom Zdrojowy. Tutaj na 

turystów czeka pijalnia wód ulokowana w klimatycznej palmiarni, a na 

miłośników czekolady – pijalnia czekolady E. Wedel. W Parku znajduje się 

też nowoczesny Kompleks Wodny Atrium z basenem, biczami wodnymi,  

rwącą rzeką, jacuzzi i saunami. W Atrium znajduje się jedyny w Polsce 

basen białej glinki.  
Pałac Zamoyskich w Kozłówce  
 odległość ok. 40 km  
 

Pałac usytuowany jest pośród lasów Kozłowieckiego Parku Krajobra-
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zowego. Otacza go piękny ogród, po którym warto się przespacerować  

o każdej porze roku. 

Pałacowe pomieszczenia wzbudzają zachwyt z uwagi na oryginalne meble 

i dekoracje, nietuzinkowe przedmioty codziennego użytku oraz bogatą 

kolekcję dzieł sztuki. Podziwiać tu można nie tylko zachwycające portrety 

rodzinne, ale również wybitne reprodukcje malarstwa europejskiego. 

Do kompleksu pałacowego przynależy budynek starej powozowni, w któ-

rym znajduje się Galeria Sztuki Socrealizmu. 

Dzień VI 

Rowery, spacery i… stare szlagiery 

 
Wokół Dworu Osmolice znajduje się wiele pomników przyrody. W całym 

powiecie ryckim jest ich aż 64. Najwięcej z nich, bo aż 23, znajduje się na 

terenie naszej gminy Ułęż.  
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Warto zatem wybrać się na dłuższy spacer po okolicy lub zaplanować 

wyprawę rowerową do trochę dalszych zakątków. Do dyspozycji Gości 

pozostawiamy 6 rowerów. 

Wędrówkę lub przejażdżkę proponujemy rozpocząć od odwiedzenia 

miejscowości Sobieszyn Brzozowa, odległość od Dworu ok. 5 km. 

Dech w piersi zapierają tutaj okazałe drzewa. Należą do nich głównie dęby, 

których średnica waha się od 250 do 450 cm. Prawdziwym gigantem jest 

Dąb Sobieskiego o obwodzie pnia wynoszącym 620 cm. Według legend dąb 

miała zasadzić pod koniec XVII w. siostra Jana Sobieskiego, Katarzyna 

Radziwiłł. 

Amatorom dalszych rowerowych wypraw polecamy: 

Dęblin, odległość 20 km. Znaleźć tu można kolejny zabytek przyrody, 

którym jest dąb szypułkowy Grot (obwód pnia 594 cm, wysokość ponad 28 

metrów). Drzewo w 2011 r. otrzymało tytuł Drzewa Roku przyznawany  

w ogólnopolskim plebiscycie Klubu Gaja. 

W mieście warto też zobaczyć Muzeum Sił Powietrznych, Twierdzę Dęblin 

oraz Pałac Mniszchów.  

Puławy, odległość ok. 27 km. Miasto stanowi ważny ośrodek kulturalny, 

pełen historycznych zabytków. Polecamy zwiedzenie Pałacu Książąt 

Czartoryskich, Świątyni Sybilii oraz Domu Gotyckiego.  

Od Puław przez Bonów została wyznaczona bardzo atrakcyjna trasa 

rowerowo-piesza. Cykliści z pewnością docenią urokliwe ukształtowanie 

terenu, które pozwala na rekreacyjną podróż połączoną z żywą lekcją histo-

rii. W całej wsi Bonów zostały umieszczone tablice informacyjne opowiada-
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jące o wydarzeniach z przeszłości oraz zwracające uwagę na szczególne 

miejsca.  

Przemierzając trasę natrafić można na Kapliczkę Stary Bonów oraz wiatę, 

stanowiącą doskonałą miejscówkę na odpoczynek.  

Muzeum Nietypowych Rowerów, odległość ok. 27 km.   

To obowiązkowy punkt rowerowej wyprawy. W muzeum można zobaczyć  

i wypróbować 45 przedziwnych jednośladów. W zbiorach znajdują się 

rowery poziome, cyrkowe, fitness, a nawet unikaty nie posiadające ramy. 

Dodatkową atrakcją jest możliwość przejechania się rikszą. Niektóre okazy 

mają po kilkadziesiąt lat. Mimo to świetnie wyglądają, są sprawne i gotowe 

do użytku. 

Po  rowerowym szaleństwie (pokonanie każdej z powyższych tras z całą 

pewnością wymaga sporego fizycznego wysiłku) każdemu cykliście należy 

się suta nagroda. A zatem zapraszamy do naszej restauracji na smaczny 

posiłek - ze starymi, sprawdzonymi szlagierami w tle – uwieńczony 

przepyszną bezą Babci Eli i kieliszkiem delikatnego domowego wina! 

 Dzień VII 
Ostatni dzień wypoczynku warto spędzić we Dworze ciesząc się urokami 

wiejskiego otoczenia.  

Chętnych zapraszamy do udziału w warsztatach lepienia pierogów. To 

niespotykana okazja, aby poznać sposób na przygotowanie smacznego, 

rozpływającego się w ustach ciasta. Dowiedzieć się jak wykonać idealną 

falbankę, a przede wszystkim – jak dorównać babciom, których pierogi od 

zawsze były popisowym, kulinarnym daniem? Warsztaty zakończone 



                                                 
 

 
 
 

 
 

RESTAURACJA – POKOJE GOŚCINNE – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
 Białki Dolne 127, 08-504 Ułęż,  WWW.DWOROSMOLICE.PL 

 
 

Rezerwacja pokoi i stolików na restauracji: tel. 500 755 700, imprezy okolicznościowe: tel. 519 084 809 
mail: biuro@dworosmolice.pl 

 

Z nami życie smakuje lepiej! 

zostaną konsumpcją samodzielnie wykonanych pierogów przy kuflu piwa 

lub kieliszku domowego wina.   

Koszt udziału w warsztatach: 55 zł/osoba. Minimalna grupa uczestników: 8. 

Co zyskujesz przyjeżdżając 
na dłużej?  
 10% zniżki na wszystkie dania i napoje z dworskiej restauracji – 

pobyty powyżej 3 dni. 

 Gratisowy spływ dwuosobowym kajakiem – pobyty 4 dniowe  

i dłuższe. 

 10% zniżki na wynajęcie pokoju – pobyty 5 dniowe i dłuższe. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


