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Jak podróżować z psem?  

  
 

Gdy planujemy urlop, zwykle wybieramy hotel, robimy listę zakupów i najpotrzebniejszych rzeczy. 

Kalkulujemy koszty, spisujemy miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić i planujemy wakacyjne 

rozrywki. Przenosimy się w myślach do miejsc, w których odpoczywamy, zastanawiając się, czy 

zabrać jeden, dwa, a może trzy stroje kąpielowe i rozmyślamy o różnych kwestiach decydujących 

o naszej wygodzie. A co z najlepszym przyjacielem człowieka, którego zabieramy w podróż? Planując 

wakacje z psem, musimy zadbać o to, aby warunki były odpowiednie nie tylko dla nas, ale i dla 

czworonoga. Dlatego przede wszystkim warto szukać takich miejsc, w których bezproblemowo 

przyjmą nas i naszego zwierzaka. Wcześniejszy kontakt z właścicielem oraz dokładne sprawdzenie 

noclegu pomoże uniknąć niezręcznych sytuacji, a także upewnić się, że pokój hotelowy ma 

wystarczająco dużo miejsca na legowisko, a spacery z psem nie będą kłopotliwe.  

    

Jeśli Twój czworonożny przyjaciel jest przyzwyczajony do jazdy samochodem – jeden problem 

z głowy. Wspólna podróż autem na wakacje nie będzie dużym kłopotem. Jednak, jeżeli zwierzak nie 

jest oswojony z przebywaniem w samochodzie, warto wcześniej pokazać mu, jak to wygląda. 

Pomocne będą w tym krótkie przejażdżki, które pozwolą psu zaznajomić się z czymś nowym.  

Przyzwyczajenie go do jazdy samochodem ułatwi dłuższą podróż.  
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Tak samo, jak my zapinamy się pasami, wsiadając do auta, tak samo trzeba w podróży zadbać 

o bezpieczeństwo czworonoga. Przede wszystkim nasz styl jazdy powinien być płynny i spokojny. 

Gwałtowne hamowanie i chaotyczna jazda mogą zestresować pupila. Jeśli jesteśmy właścicielami 

małych psów, problem przewożenia rozwiąże właściwy transporter. Duże psy powinny być 

transportowane w bagażniku wyposażonym w specjalną kratkę oraz matę antypoślizgową, które 

zwiększą komfort jazdy, a dodatkowo zapięte w specjalistyczne szelki z mocowaniem do pasów 

bezpieczeństwa.  

   

Podczas jazdy samochodem zawsze staramy się dostosować temperaturę do naszych preferencji. 

Psy też mają swoje upodobania. Temperatura w samochodzie powinna oscylować wokół 20 stopni – 

większa ciepłota będzie źle wpływać na podróżujące zwierzę. Pies w samochodzie powinien nie tylko 

być bezpieczny, ale też czuć się swobodnie. Uwzględniając jego potrzeby, zapewniamy mu 

komfortową podróż.   

    

Zdjęcia i filmy to trwałe pamiątki z wakacji, to dzięki nim zapisujemy minione chwile słonecznych dni. 

O jednym należy pamiętać – nie wszystko, co modne, jest rozsądne. W mediach społecznościowych 

popularne są zdjęcia psów z głową wystającą z okien aut: otwarty pysk, wyciągnięty język i wiatr 

w sierści. Wygląda pięknie, ale dla czworonogów może to być szkodliwe. Gwałtowne podmuchy 

wiatru (zwłaszcza przy większych prędkościach) mogą przyczynić się do rozwoju infekcji uszu, nosa 

lub oczu.   

    

Kanapki na drogę? Herbata do termosu? A może szybki postój na trasie na kawę i ciastko? Psu też 

się należy. Zadbaj o zapas smakołyków i wody, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby czworonoga 

w trasie. Odcinki podróży powinny trwać od dwóch do trzech godzin. W czasie krótkiej przerwy 

pozwól psu rozprostować kości, zaczerpnąć świeżego powietrza i trochę odpocząć od sztywnego 

siedzenia w aucie.  

    

Lubisz poznawać nowe restauracje i jeść nowe potrawy? Nie ma problemu. Pamiętaj tylko, że nagła 

zmiana w diecie psa może nie być dla niego znacznie mniej przyjemna. Dlatego zabierz ze sobą 

karmę – nie zakładaj, że kupisz ją na miejscu. Co zrobisz, jeśli nie będzie jej w sklepie? 

Niespodziewane wprowadzenie nowej, nieznanej wcześniej karmy może być powodem problemów 

żołądkowych. Potrzebna będzie jeszcze miska – a najlepiej dwie. Jedna na karmę, druga na wodę. 

W podróży doskonale sprawdzi się miska turystyczna. Jest składana i niewielkich rozmiarów – nie 

zajmie dużo miejsca wśród bagażu.   
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Pamiętaj, że tak samo jak ludzie, psy mogą cierpieć na chorobę lokomocyjną. Z tego względu 

karmienie psa bezpośrednio przed podróżą nie jest najlepszym pomysłem. Jeśli wyruszasz wcześnie 

rano, zwierzak powinien dostać przed podróżą tylko wodę. Natomiast jeżeli rozpoczynasz podróż 

trochę później, zadbaj o to, aby od ostatniego posiłku psa minęły minimum trzy godziny.  

A morze nad może? Podróżowanie z psem  
Województwo pomorskie cechuje się rozbudowanym krajobrazem. Liczne jeziora i rzeki, rozciągające 

się wzdłuż morza lasy, a także piaszczyste plaże to główne atuty tego regionu. Będąc nad morzem 

chociaż raz w życiu trzeba zobaczyć ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Wiatr i piasek, 

czyli główna atrakcja wycieczki, zapewnią niezapomniane doznania. Nad morzem nie musisz tylko 

wylegiwać się na plaży. W tej części Polski szeroko rozbudowane są ścieżki rowerowe. Wycieczka na 

rowerze z psem to dobry pomysł na jedno popołudnie. Stolicą województwa jest Gdańsk. Warto więc 

zaplanować wycieczkę do Trójmiasta. Komunikacja między tymi trzema miastami jest dobrze 

rozwinięta. Podróż własnym samochodem nie będzie problematyczna. Odległości między miastami są 

praktycznie nieodczuwalne: Sopot - Gdańsk – 12 km, Sopot - Gdynia – 9 km, Gdynia - Gdańsk 21 km. 

Dodatkowo przemieszczanie się Szybką Koleją Miejską również jest możliwe. Opłata za psa w SKM 

zawsze wynosi złotówkę (i dotyczy tylko dużych zwierząt). Czworonogi przewożone w transporterach 

nie podlegają opłacie.   
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Co warto zwiedzić w Trójmieście?  

  

W Gdańsku warto iść do Europejskiego Centrum Solidarności, zobaczyć Żurawia - najstarszego 

z zachowanych średniowiecznych dźwigów, i fontannę Neptuna. W Sopocie obowiązkowo należy 

postawić stopę na Molo. W drodze na półkilometrowy deptak nie sposób nie zwrócić uwagi na krzywy 

domek, który znajduje się przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Z kolei Skwer Kościuszki w Gdyni jest 

obowiązkową pozycją na liście. Warto też wybrać się na spacer na drewniane molo w Orłowie 

z czasów I wojny światowej. Trójmiasto może pochwalić się licznymi wybiegami dla psów w mieście. 

Dlatego spacer będzie dobrą i odpowiednią formą aktywności.  

Gdzie można spać z psem w Trójmieście?  

Gdańsk  

• Ibis Gdańsk Stare Miasto – W hotelu są akceptowane wszystkie rasy, koszt za każdą dobę 

to 20 zł.  

• Hotel Bonum akceptuje wszystkie rasy czworonogów. Doba kosztuje 50 zł.  

• W Apartamentach Gdańskie Poddasza dodatkowa opłata za pobyt wynosi 60 zł.  

Akceptowane są zwierzęta do 8 kilogramów.  
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Gdynia  

• Hotel Antares – Obiekt akceptuje wszystkie rasy zarówno psów, jak i kotów. Opłata wynosi 

50 zł za dobę. Czworonogi podczas pobytu otrzymują miskę wody, matę i koc. Dodatkowo 

pokoje są czyszczone specjalnymi środkami hipoalergicznymi.   

• W Hotelu Różany Gaj możemy nocować ze swoim podopiecznym za 50 zł (koszt całego 

pobytu). Wszystkie rasy psów są akceptowane.   

• Mercure Gdynia Centrum jest otwarty na pobyt z czworonogiem. W hotelu obowiązuje 

dodatkowa opłata za pobyt zwierzaka – mały pies – 30 zł/doba, natomiast duży pies 50 

zł/doba.  

Sopot  

• W Hotelu Molo mile widziane są wszystkie rasy psów. Pobyt kosztuje 50 zł za dobę – 

z każdej kwoty 30% przeznaczane jest na sopockie schronisko „Sopotkowo”.  

• Za nocleg psa w Hotelu Sopot  będziemy musieli zapłacić 100 zł (cena za dobę). 

W przypadku zwierząt o wadze ponad 10 kg należy przed przyjazdem skontaktować się 

z Działem Rezerwacji.  

• Villa Sentoza Sopot akceptuje wszystkie rasy. Dodatkowa opłata wynosi 50 zł za dobę.    

• Oferta Hostelu Grande Sopotiera to pierwsza noc za 25 zł, a każda kolejna tylko 5 zł. 

Obiekt akceptuje wszystkie rasy.  

Spacerem, rowerem i kajakiem  

W północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego znajduje się Kołobrzeg. 

Uzdrowiskowe nadmorskie miasto może pochwalić się licznymi atrakcjami, które urozmaicą urlop. 

Ubarwieniem odpoczynku mogą być dostępne trasy: rowerowe, piesze i kajakowe, dzięki którym 

poznamy wycinek historii tego miasta. Zdecydowanie celem wieczornego spaceru powinny być 

bulwary przy ulicy Rzecznej. Stamtąd można podziwiać rzekę Parsętę i miasto. U ujścia rzeki znajduje 

się Fort Ujście. To historyczne miejsce, z którego korzystali zarówno niemieccy, jak i radzieccy 

żołnierze, dostępne jest dla turystów do zwiedzania.   
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Ciekawym dla oka jest również Ratusz Miejski w Kołobrzegu. Mimo bitwy o Kołobrzeg i silnego 

bombardowania nie został zniszczony. W czasie zwiedzania miasta warto przejść pod Pomnik 

Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu. Monument odsłonięty w 1963 roku znajduje się na 

nadmorskim deptaku, który biegnie od latarni morskiej aż do żelbetonowego, spacerowego mola. 

W Kołobrzegu podobnie jak w innych nadmorskich miejscowościach, obowiązuje nakaz przebywania 

z czworonogiem na specjalnie przygotowanej plaży. W mieście znajdują się dwie psie plaże, na 

których można swobodnie bawić się, kąpać i leżakować z psem.  

Nocleg z psem w Kołobrzegu:  

• W hotelu Seaside park dodatkowa opłata za czworonoga wynosi 100 zł, w przypadku dwóch 

zwierząt opłata wyniesie 150 zł za dobę. Hotel zastrzega sobie prawo do nie zezwolenia na 

pobyt czworonoga w przypadku, gdy jest on zaliczany do ras agresywnych.  

• Wybrane Apartamenty VacationClub akceptują pobyt z czworonogiem. Dodatkowa opłata 

wynosi 30 zł za dobę. Nie ma ograniczeń co do rasy psa.  
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Aleja Gwiazd, Psie Pakiety i Oceanarium  

Międzyzdroje, to kolejne nadmorskie miasto, w którym warto spędzić kilka urlopowych dni.  Psie 

Pakiety, czyli woreczki i torebki na psie odchody, czekają na spacerujących właścicieli. Choć 

Międzyzdroje są otwarte na wakacje z psem, warto pamiętać, że znajdują się na terenie Wolińskiego 

Parku Narodowego, do którego wstęp z czworonogiem jest zabroniony. Molo w Międzyzdrojach to 

ponad 400-metrowy deptak, który będzie idealnym miejscem na spacer z naszym zwierzakiem. 

W sezonie (czyli od czerwca do września) w Międzyzdrojach obowiązuje nakaz przebywania z psem 

na dedykowanej plaży, która znajduje się między wejściami L i M.  

To tam właśnie można odpocząć z czworonogiem i zażyć kąpieli morskich.   

  

Poza sezonem dla psów dostępna jest cała międzyzdrojska plaża. Należy jednak pamiętać, że 

niedostosowanie się do zakazu przebywania z psem na normalnej plaży może skutkować otrzymaniem 

mandatu w wysokości 500 złotych. Urozmaiceniem urlopowego odpoczynku może być spacer Aleją 

Gwiazd w Międzyzdrojach oraz zobaczenie Domku na dachu, który znajduje się przy głównej 

promenadzie w okolicach amfiteatru. Z Alei Gwiazd do Oceanarium dzieli nas tylko pięciominutowy 

spacer. Razem z naszym czworonogiem będziemy mogli podziwiać podwodny świat. W oceanarium 

możemy spędzić czas z psem. W mieście znajdują się restauracje, w których przebywanie z psem jest 

dozwolone. Latem, prawie w każdej restauracji, otwarte są ogródki, a w nich swobodnie można 

przebywać z czworonogiem. Zwierzęta mogą liczyć na miskę wody, aby ugasić pragnienie.  

Nocleg z psem w Międzyzdrojach:  

• Villa Castiera akceptuje wszystkie rasy czworonogów. Opłata za pobyt to 30 zł/doba.   

• Obiekt Horyzont Międzyzdroje to miejsce, w którym nasz zwierzak odpocznie za darmo.  

Apartamentowiec nie pobiera dodatkowej opłaty za pobyt z psem.  

Podziemia miasta, rejs statkiem i trzy wyspy  

Na zachodnim krańcu Polski znajduje się kolejne urlopowe miasto – Świnoujście. Ta najdalej 

wysunięta na zachód miejscowość jest dobrym pomysłem na spędzenie urlopu. W Świnoujściu razem 

z psem możemy popłynąć w rejs statkiem Chateaubriand. Podczas dwugodzinnego rejsu, można 

zobaczyć historyczne miejsca z czasów II wojny światowej, latarnię morską, rezerwat ptactwa 

wodnego oraz wiele innych atrakcji. Pies płynie za darmo. Kolejna atrakcja znajduje się na wyspie 

Wolin. Razem ze swoim czworonogiem, możemy zejść do podziemi. Korytarze łączą kilka schronów. 

Zwiedzanie trwa od 90 do 130 minut. Pies spaceruje i zwiedza za darmo. Psia plaża w Świnoujściu 

ma około stu metrów długości. Znajduje się u ujścia rzeki Świny. Jej dodatkowym atutem są liczne 
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płycizny, które będą idealne do zabawy z naszym czworonogiem. Przed wejściem umieszczony jest 

regulamin korzystania. Na plaży znajdują się zasobniki z torebkami na psie odchody.  

Świnoujście – gdzie zatrzymać się z psem?  

• W Hotelu Lazur Apartamenty za naszego czworonoga zapłacimy w zależności od jego 

wagi. Opłata za psa do 10 kg wynosi 35 zł za dobę, natomiast gdy pies waży więcej niż 10 kg 

– 50 zł za dobę.  

• Hotel NAT Rybniczanka możemy spędzić urlop z czworonogiem. Właściciel zobowiązany 

jest posiadać ze sobą smycz i książeczkę szczepień. Opłata, którą należy uiścić za psa wynosi 

30 złotych za każdą dobę.  

• Hotel Polaris akceptuje wszystkie rasy czworonogów (za wyjątkiem agresywnych). Opłata 

dodatkowa wynosi 80 zł/doba.  

• Hotel Wolin akceptuje wszystkie rasy psów, a dodatkowa opłata wynosi 30 złotych za każdą 

dobę.  

Nad morze z psem – co będzie ważne i potrzebne?  

Hotel, w którym akceptowane są zwierzęta  

W nadmorskich miejscowościach dostępnych jest wiele hoteli, hosteli i pensjonatów. Obiekty oferują 

atrakcyjny wypoczynek i zapraszają do spędzenia urlopu właśnie u nich. Jednak niektórzy gospodarze 

zamykają drzwi przed czworonogami. Wybierając miejsce noclegu, koniecznie sprawdź, czy 

w obiekcie są akceptowane zwierzęta. Często nocowanie z psem wiąże się z dodatkową opłatą.  

Jest ona niższa niż doba hotelowa, ale warto o niej pamiętać.   

  

Dostęp do psiej plaży, czyli wspólne plażowanie  

Wybierając się nad morze z psem, nocleg nie będzie naszym jedynym zmartwieniem. Oprócz hotelu 

musimy zadbać także o swobodny dostęp do plaży. Nasi podopieczni lubią zażywać przyjemnych 

kąpieli wodnych. Jednak nie wszędzie mogą beztrosko zamoczyć swoją sierść. Ogólnodostępne plaże 

straszą znakami zakazującymi wejścia z psami. Co wtedy? Wejść mimo zakazu czy wrócić do hotelu? 

W nadmorskich miejscowościach dla ludzi podróżującymi z psami i dla samych czworonogów zostały 

przygotowane plaże dedykowane jedynie zwierzakom.   
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Na właścicieli i ich podopiecznych czekają specjalnie przygotowane miejsca w nadmorskich 

miejscowościach. W Sopocie dla zwierząt przeznaczono odcinek plaży od wejścia 43 do granicy 

z Gdańskiem (wejście 45). Z kolei w Gdańsku wyznaczona została 100-metrowa strefa dla psów.  

Mimo to, w tym mieście właściciele psów mogą spacerować po prawie całej plaży – za wyjątkiem 

siedmiu wykluczonych kąpielisk. Gdynia może pochwalić się dwiema psimi plażami – w Orłowie oraz 

na granicy Babich Dołów i Oksywia. W Łebie psia plaża (plaża B) znajduje się pomiędzy plażą 

zachodnią a zachodnim falochronem. Pełna lista plaż znajduje się na stronie 

https://mapa.popiasku.pl/. Niezastosowanie się do znaków zakazu i przebywanie z psem na plażach 

do tego nie przeznaczonych, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. Korzystanie z psiej 

plaży również ma swoje zasady. Przed wejściem warto zwrócić uwagę na przepisy określające 

warunki korzystania z psich plaż i kąpielisk. W strefie dla psów zwierzęta powinny mieć założony 

kaganiec oraz powinny być na smyczy. Będąc na plaży właściciel nie jest zwolniony ze sprzątania po 

swoim psie. Nie zapominajmy o tym i nie zanieczyszczajmy nadmorskich plaż.  

Opiekuj się swoim psem i nie pozwól żeby przeszkadzał innym plażowiczom w odpoczynku.  

  

Jeśli pies nie wykazuje żadnych zdrowotnych przeciwwskazań (np. problemy ze skórą lub sercem) 

zabierz go ze sobą na plażę. Wcześniej jednak zadbaj o to żeby wylegiwanie się na piasku było dla 

niego przyjemne. Przede wszystkim sierść. Przed wyjazdem nie obcinaj psa na krótko. To ona chroni 

skórę psa przed słońcem i jego szkodliwym promieniowaniem. Nierozczesane kołtuny w  pełnym 

https://mapa.popiasku.pl/
https://mapa.popiasku.pl/
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słońcu mogą przyczynić się do oparzeń skóry – pozbądź się ich za każdym razem przed wyjściem na 

plażę.  

 

Na wynos czy na miejscu? Restauracje, do których można wejść z psem  

Zgłodniałeś po całym dniu na plaży? Czas coś zjeść. W wybraniu miejsca na obiad lub kolację, 

podczas których towarzyszy pies, pomocne będą darmowe strony i aplikacje, które wyszukają dla 

nas restauracji przyjaznej zwierzętom i odpowiadającej naszym smakowym upodobaniom. Wybór 

lokalizacji jest ważny. Pies nie powinien zostawać sam w pokoju hotelowym, więc jeśli w pobliżu nie 

ma restauracji, które akceptuje zwierzęta, warto zamówić coś na wynos. 

   

Mazury i Podlasie z czworonogiem  
Nie lubisz natłoku ludzi i chętnie wypłyniesz na środek jeziora żeby się zrelaksować? Wakacje na 

Mazurach to dobry pomysł, zwłaszcza jeśli posiadasz umiejętności w sportach wodnych. Mazury 

wcale nie są Krainą Tysiąca Jezior. W tym rejonie znajduje się ponad 4 tysiące jezior, a Śniardwy 

i Mamry to największe z nich. W regionie popularnością cieszy się szlak Wielkich Jezior Mazurskich, 

który składa się z jezior i kanałów. Użytkowany jest zarówno przez statki Żeglugi Morskiej, jak 

i żeglarzy na jachtach motorowodnych i żaglowych.   
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Ochrona przeciw kleszczom  

Wakacje na Mazurach lub Podlasiu z psem to dobry pomysł, biorąc pod uwagę liczne tereny, na 

których spacer i zabawa ze zwierzakiem będą możliwe. Tereny zalesione będą otaczać nas prawie 

cały czas. Nie można zapomnieć o tym, że sąsiedztwo jezior będzie sprzyjać obecności owadów, 

które mogą uprzykrzyć nam wyjazd. Rozsądnie jest wyposażyć się w produkty zarówno prewencyjne, 

na przykład obroże, maści lub substancje w sprayu, jak i zestaw do wyciągania kleszcza. Specjalna 

pęseta pozwoli samodzielnie i bezpiecznie wyciągnąć kleszcza ze skóry psa.   

  

Wspólne żeglowanie  

Mazury kojarzą się głównie z jeziorami i żaglami. Zabranie psa na jacht wymaga zweryfikowania kilku 

istotnych kwestii. Przede wszystkim musimy posiadać przynajmniej podstawowe pojęcie 

o żeglarstwie, tak aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz wszystkim, którzy wsiadają z nami na 

pokład. Psa powinniśmy ubrać w specjalistyczne szelki, które ułatwią nam ewentualne wyciągnięcie 

go z wody oraz w kapok, dzięki któremu bezproblemowo się na niej utrzyma. Kamizelka nie krępuje 

ruchów zwierzęcia, zapewnia swobodę i zwiększa bezpieczeństwo. Przy zakupie warto zdecydować 

się na wyrazisty kolor kapoku, wtedy znalezienie psa, który wypadł za burtę, będzie o wiele szybsze 

i łatwiejsze.   

  

Wspólny rejs jachtem może być doskonałym urozmaiceniem urlopu. Wcześniej jednak należy zadbać 

o to, aby pies przyzwyczaił się do stanów tracenia równowagi, o które nieciężko na jachcie. Pomocne 

mogą okazać się wspólne pływanie kajakiem lub rowerkami wodnymi, czy spędzanie czasu na jachcie 

z wyłączonym silnikiem. Obecność na wodzie może powodować różne skutki – bądźmy przygotowani, 

że pies, widząc niekończącą się wodę, będzie skłonny do niej wskoczyć.  

W trakcie dłuższego rejsu przydatna będzie kuweta, z której czworonóg skorzysta w potrzebie.  

  

(nie)Przyjemne słońce  

Wybierając się nad wodę nie zapomnij o swoich okularach przeciwsłonecznych! Ale pamiętaj też żeby 

wyposażyć w nie swojego czworonoga. Specjalistyczne gogle uchronią jego oczy przed szkodliwym 

działaniem promieni UV i zmniejszą ryzyko zachorowania na chorobę zwaną górską ślepotą. Innym 

rozwiązaniem będzie przygotowanie legowiska, na którym pies będzie mógł ukryć się przed 

dokuczającym słońcem.   
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Aby uniknąć nieprzyjemnych skutków przebywania na wodzie, między innymi infekcji uszu, warto 

zasłonić psu właśnie tę część ciała. Zabranie ze sobą koców i ręczników dla psa, które posłużą po 

wyjściu z wody, będzie również rozważnym posunięciem.  

  

Wody i karmy nigdy za wiele  

Oprócz legowiska, na którym nasz zwierzak będzie odpoczywał, należy zabrać ze sobą zapas karmy 

i wody, dzięki którym zaspokoimy podstawowe potrzeby czworonoga. Zabawki również będą dobrym 

pomysłem. Umili to czas zwierzakowi i pomoże szybciej zaaklimatyzować się na pokładzie.  

  

Nie tylko woda i lasy  

Mazury to nie tylko jeziora i lasy. Będąc w tym regionie, warto zobaczyć kilka ciekawych miejsc. Do 

jednych z nich zaliczają się na pewno Pola Grunwaldzkie, na których w 1410 roku toczyła się polsko-

krzyżacka bitwa. Samo miejsce nie wydaje się tak atrakcyjne, jak coroczna inscenizacja bitwy, która 

przypada zawsze na najbliższą sobotę w okolicach 15 lipca.   

  

W północnej części Mazur znajduje się miejscowość Stańczyki. W miasteczku znajdują się Akwedukty 

Puszczy Rominckiej, czyli wiadukty nieczynnej już linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy. Konstrukcja 

o idealnych, równych proporcjach wzbogacona została o elementy zdobieniowe wzorowane na 

rzymskich akweduktach.   

  

Historyczny spacer  

Dla fanów historii Mazury mają w zanadrzu nie tylko średniowieczne pole bitwy. W okolicach wsi 

Pozezdrze, 15 kilometrów od Giżycka, znajduje się polowa kwatera Himmlera. Bunkry skryte w lesie 

nosiły nazwę Hochwald, czyli wysoki las. Miejsce jest chętnie odwiedzane przez turystów.  

Teren powojennej kryjówki stanowi dobre miejsce na spacer z czworonogiem.  

  

Hochwald to nie jedyne pohitlerowskie miejsce na terenie Mazur. Dziewięć kilometrów od Kętrzyna 

znajduje się Wilczy Szaniec. Miejsce, z którego Adolf Hitler dowodził akcją Barbarossa i spotkał się 

między innymi z Mussolinim. Odwiedzający kwaterę, mogą podziwiać pozostałości budowli, w której 

twórca III Rzeszy spędził ponad 800 dni oraz w której Claus Shenk von Stauffenberg przeprowadził 

na jego życie nieudany zamach. Wejście na teren obiektu z psem jest dozwolone.   

  

Z kolei w Giżycku znajduje się Twierdza Boyen. Wojskowy obiekt w kształcie gwiazdy powstał 

w połowie XIX wieku. Zwiedzanie twierdzy może przebiegać trzema szlakami: niebieski – najkrótszy 
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i najłatwiejszy, czerwony – o zróżnicowanym stopniu trudności oraz zielony – najdłuższy 

i najtrudniejszy. Wprowadzenie czworonoga na teren obiektu jest możliwe na smyczy. Należy mieć 

ze sobą aktualną książeczkę szczepień. Dodatkowo agresywniejsze psy powinny mieć założony 

kaganiec.  

Obowiązkowo stolica Podlasia  

  

W centrum Białegostoku znajduje się barakowy Pałac Branickich, zwany podlaskim Wersalem. 

Współczesny wygląd rezydencja zawdzięcza Janowi Klemensowi Branickiemu, który dokonał 

gruntownej przebudowy pałacu. Obiekt otoczony jest odrestaurowanym, barokowym ogrodem. 

Spacer po dwupoziomowym ogrodzie będzie idealnym urozmaiceniem wakacyjnych dni. Ogród 

francuski otacza bezpośrednio pałac. Na jego terenie znajdują się liczne fontanny i klomby. Z kolei 

część angielska to w głównej mierze altanki, promenady, które zdobione są przez pomniki i posągi. 

Wchodząc do Pałacu Branickich oraz do znajdującego się tam aktualnie Muzeum Historii Medycyny 

i Farmacji UMB musimy założyć psu kaganiec oraz smycz. Wejście z czworonogiem nie wymaga 

dodatkowych opłat.   

  

W bliskiej okolicy Pałacu Branickich znajduje się ulica Jana Kilińskiego – jedna z najbardziej znanych 

ulic przedwojennego Białegostoku. Kiedyś zwana ulicą Niemiecką, kryje w sobie wiele ciekawych 
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historycznych zagadek. Warto wspomnieć, że ulica jako jedyna w Białymstoku, co roku w maju 

obchodzi swoje święto.  

Gdzie spać z psem w Białymstoku?  

• W Hotelu Podlasie dodatkowa opłata za psa wynosi 70 zł. Wszystkie rasy są akceptowane 

w obiekcie.  

• Hotel Branicki otwarty jest dla wszystkich ras czworonogów. Dodatkowa opłata wynosi 100 

zł za dobę.  

Zalecany kontakt z przyrodą w Puszczy Białowieskiej  

Puszcza Białowieska znajduje się częściowo na terenie województwa podlaskiego oraz częściowo za 

białoruską granicą. Tereny zamieszkiwane są przez żubry i rysie. Na stronie Białowieskiego Parku 

Narodowego dostępne są wyznaczone i opracowane ścieżki piesze oraz rowerowe, podczas których 

możemy odpocząć z psem. Spacer z psem jest możliwy na terenie Parku Pałacowego oraz na szlakach 

pieszych: „Carska Tropina", „Wilczy Szlak", „Wokół Uroczyska Głuszec", „Tropem Żubra"; zielonym 

i czarnym szlaku rowerowym oraz na ścieżce edukacyjnej „Przez trzy zbiorowiska”. Psy muszą być na 

smyczy i w kagańcu. Białowieski Park Narodowy to miejsce idealne dla wszystkich wielbicieli przyrody  

  

Park Pałacowy w Białowieży  

Będąc na Podlasiu warto odwiedzić miejsce, które w latach 1889-1894 stanowiło myśliwską 

rezydencję carów Rosji. W oddalonej o 90 kilometrów od Białegostoku Białowieży znajduje się Park 

Pałacowy. Najważniejszym punktem parku w był pałac, który spłonął rok przed zakończeniem 

II wojny światowej. Spacerując po parku, można zaobserwować autentyczne budynki z okresu 

funkcjonowania rezydencji. Szacowany czas zwiedzania parku to jedna godzina. Na stronie 

Białowieskiego Parku Narodowego lub w aplikacji mobilnej dostępne do pobrania są gry edukacyjne, 

które urozmaicą spacerowanie.   
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Wielkopolska i Kujawy  
Nie lubisz spędzać urlopu nad wodą? Zwiedzanie i spacerowanie to twoja ulubiona urlopowa 

aktywność? W takim razie Wielkopolska jest dla Ciebie. Region pełen zagadek i tajemniczych miejsc 

do odkrycia. Idealne miejsce na długie spacery z psem i zwiedzanie. Wielkopolska to region 

różnorodnych tańców ludowych. Ich główną cechą jest dostojność i szerokie zróżnicowanie.  

Do klasycznych reprezentantów możemy zaliczyć przede wszystkim:  

• wiwaty,   

• przodki,   

• chodzone.  

Okazją do zobaczenia tańców na żywo są występy folklorystyczne. Planując swój urlop, warto 

wcześniej sprawdzić, czy w okolicy są planowane imprezy lub festiwale folklorystyczne.  

  

Poznańskie koziołki  

Skoro wybieramy się do Wielkopolski, to na liście musimy obowiązkowo umieścić jej stolicę, czyli 

Poznań. W piątym pod względem ludności mieście w Polsce, jest wiele miejsc do zobaczenia 

i zwiedzenia.   
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Co zobaczyć w Poznaniu?   

• Stary Rynek, kolorowe kamienice i koziołki.   

• Park Cytadela z instalacją „Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz i rozarium.  

• Jezioro Maltańskie i znajdujący się siedemset metrów dalej Fort III Twierdza Poznań.  

  

Kawa i obiad na trzecim co do wielkości w Polsce rynku, w otoczeniu kolorowych kamienic może być 

idealnym zwieńczeniem długiego spaceru. Warto jednak chociaż raz podczas urlopu pojawić się na 

Starym Rynku w południe. To wtedy, w towarzystwie poznańskiego hejnału, na wieży ratuszowej 

pojawiają się koziołki. Symbole Poznania przez kilka minut bodą się na oczach oglądających. Czekając 

na koziołki, a następnie je oglądając warto spróbować słynnego przysmaku poznańskiego – rogali 

świętomarcińskich, które można kupić w prawie każdej cukierni.   

 

Park Cytadela  

Park obejmuje prawie 100 ha. Budowany po II wojnie światowej początkowo nosił nazwę: Park-

Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W 1992 roku zmieniono nazwę obiektu na 

obecną.   

  

Park Cytadela to idealny teren na spacer z psem. Tereny zielone, alejki i zacienione miejsca sprawiają, 

że wędrówka z czworonogiem będzie bezpieczna i przyjemna. Na terenie parku znajduje się 

kawiarnia, gdzie można odpocząć. Spacerując po Parku Cytadela warto dotrzeć do rozarium, które 

znajduje się w północnej części parku. W jego centrum znajduje się staw, do którego zbiegają się 

kolejno poziomy tarasu. Jednak to nie zbiornik wodny jest główną atrakcją rozarium. Są nim 

różnorodne gatunki róż posadzone wokół alejek. Dlatego w rozarium najlepiej pojawić się latem, 

w okresie kwitnięcia tych kwiatów.   

  

Muzeum Rogalowe Poznania  

Dla prawdziwych smakoszy poznańskich rogali dwuminutowy spacer ze Starego Rynku dzieli ich od 

Rogalowego Muzeum Poznania. W obiekcie można zaznajomić się z kulturą i tradycją miasta. 

W muzeum można uczestniczyć w pokazach na temat przygotowywania i wypieku rogali 

świętomarcińskich. Niestety na teren obiektu nie można wejść z czworonogiem.   
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Gdzie spać w Poznaniu?  

Przed wyjazdem na urlop trzeba zarezerwować nocleg. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie hotele 

akceptują czworonogi. Platforma Booking.com oferuje wiele ofert, wśród których znajdują się 

miejsca, w których możemy odpocząć z psem.   

  

• W Homely Place dodatkowa opłata za pobyt zwierząt wynosi 50 zł (za cały pobyt). 

Wszystkie rasy psów są mile widziane.  

• W Blooms Inn&Apartaments możliwe jest dokonanie rezerwacji ze zwierzakiem. Opłata 

za pierwsze zwierzę wynosi 25 zł, kolejne to tylko 10 zł za pobyt. Warto wcześniej 

skontaktować się z recepcją i potwierdzić możliwość rezerwacji z psem o konkretnej rasie.    

• Focus Hotel Poznań akceptuje wszystkie zwierzęta. Dodatkowa opłata w obiekcie wynosi 

50 zł za dobę.  

  

Gniezno – kolebka polskości z psem  
Będąc na terenie Wielkopolski koniecznie należy odwiedzić kolebkę polskości – czyli Gniezno. 

W mieście znajduje się wiele atrakcji, które warto zobaczyć podczas dłuższego spaceru. Z pewnością 

trzeba obejrzeć z bliska Drzwi Gnieźnieńskie, które 

znajdują się od południowej strony Archikatedry 

Gnieźnieńskiej.   

  

Archikatedra Gnieźnieńska znajduje się na Wzgórzu 

Lecha, które jest bez wątpienia najstarszą częścią 

miasta. To miejsce, które pamięta czasy zespołu 

grodowego z połowy X wieku. Ubogaceniem 

spacerowania po mieście może okazać się szukanie 

królików rozmieszczonych na terenie Gniezna. 

Pomniki zwierząt symbolizują konkretne wydarzenia, 

które miały miejsce w pierwszej stolicy Polski. 

Wszystkie postaci, które przybierają króliki są 

wyjaśnione w jednej z dwóch aplikacji do zwiedzania 

miasta – Królika Goń.   

  

W zwiedzaniu miasta z pewnością pomocne okażą  
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się dwa przewodniki, które stworzone zostały przez powiat i miasto Gniezno. Obie aplikacje dostępne 

są za darmo na telefony z systemem Android i iOS.   

Kalisz  
Od najstarszego polskiego miasta z Gniezna dzieli nas tylko półtorej godziny drogi samochodem.  

W mieście wiele jest sakralnych zabytków, które warto zobaczyć. Stopę warto postawić również 

w najstarszym parku miejskim, który zapełniony jest kompleksami starych drzew. Park miejski został 

założony pod koniec XVIII wieku przez panujących w mieście pruskich zaborców. Park rozciąga się 

na obszarze ponad 20 ha. Na terenie parku znajduje się rzeźba Flora - to jeden z sześciu 

monumentów umieszczonych na terenie obiektu pod koniec XIX wieku.  

  

Równie ciekawym celem wycieczki jest Kaliski Gród Piastów. Na miejscu zobaczymy rekonstrukcje 

średniowiecznych budowli, które przeniosą nas w czasy panowania pierwszych Piastów. Spacerując 

po starym mieście można zauważyć mury obronne, pochodzące z XIV wieku, a których fragmenty 

zachowały się do dnia dzisiejszego. Na terenie miasta wiele jest fragmentów budowli obronnych 

z późniejszych lat – między innymi koszary pochodzące z XIX wieku.   

Mazowsze i Lubelszczyzna  
Ten region Polski łączy sielskie życie z miejskim pędem. Przyroda tego regionu zachęca do aktywnego 

spędzania urlopu. Spacery, wycieczki piesze, czy rowerowe są odpowiednim miejscem na relaks 

i aktywny wypoczynek.  

Mazowsze  
To najbardziej zaludniony region Polski. Na jego terenie mieszka ponad 13% całej ludności kraju. 

Mazowsze to także kraina, na terenie której możemy podziwiać najstarszą w Polsce sosnę. Znajduje 

się ona na terenie Mińska Mazowieckiego. Wszebora – bo takie sosna otrzymała imię w 2016 roku – 

najprawdopodobniej pamięta czasu potopu szwedzkiego (1655-1660), czyli ma ponad 360 lat! Na 

Mazowszu można spotkać także króla. Dwa pomniki Władysława Jagiełły znajdują się w Jedlnie 

i Kozienicach.  

Będąc na Mazowszu należy koniecznie odwiedzić Puszczę Kampinoską. Obiekt o powierzchni 

ponad 22 tysięcy ha objęty jest ochroną parku narodowego. W miejscach wyznaczonych możemy 

spacerować z psem. Warunkiem jest trzymanie go na krótkiej smyczy. Puszcza Kampinoska to 50 

kilometrów szlaków pieszych oraz 200 km tras rowerowych.   

  



  
  

str. 21  
  

Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie to miejsce, w którym znajdują się zabytki 

polskiej techniki kolejowej. Na terenie Muzeum można podziwiać samochód Warszawa, który 

dostosowany jest do tego, aby poruszać się po torach.    

Warszawa – psia łapa w stolicy Polski  

Choć Warszawa w dużej mierze kojarzy się z polityką i mediami, to może jednak pochwalić się 

ciekawymi miejscami, w których warto spędzić wolny czas z czworonogiem. Do takich miejsc na 

pewno zaliczyć można warszawskie plaże – Plaża Wilanów Zawady czy Plaża w Łomżej. 

Nadwiślańskie piaski przyciągają klimatyczną atmosferą, ciszą, spokojem oraz zielenią. Spacer 

w takim otoczeniu będzie odpoczynkiem zarówno dla psa, jak i dla jego właściciela. Co więcej, jeżeli 

nasz pies jest wytresowany i przychodzi na zawołanie „do nogi” oraz jeżeli posiada chip i adresatkę 

to zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawa czworonóg może chodzić bez smyczy. 

Rozporządzenie obejmuje wszystkie psy niezależnie od rasy czy wielkości. Jeżeli nie przepadamy za 

szumiącą wodą to dobrą alternatywą będzie Pole Mokotowskie – czyli 73 ha zielonej powierzchni, na 

której każdy pies i właściciel znajdą odpowiednie miejsce dla siebie.   

  

Pałac Kultury i Nauki  

Co prawda do Pałacu Kultury i Nauki ogólnodostępny wstęp z psem jest zabroniony, jednak istnieje 

sposób na obejście zakazu. Wystarczy złożyć wniosek do zarządu z prośbą o udzielenie pozwolenia 

na wejście z czworonogiem. Złożenie pisma nie wiąże się ze stuprocentową szansą na uzyskanie  

przyzwolenia, jednak spróbować 

warto.  

  

Będąc w PKiN należy udać się na 

taras widokowy. Znajduje się on na 

30. piętrze budynku, na wysokości 

114 metrów. Z tarasu rozciąga się 

widok na panoramę Warszawy.  
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Ogród Saski  

Ogród został założony na przełomie XVII 

i XVIII wieku. Założycielem był król 

August II Mocny. Jego powierzchnia 

wynosi ponad 15 ha. Otoczenie zieleni 

oraz wielu upiękniających obiektów 

sprawią, że długi spacer po Ogrodzie 

Saskim będzie dobrą formą relaksu 

i odpoczynku.   

Na terenie obiektu znajdują się między 

innymi barokowe rzeźby, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Zegar Słoneczny. Zarówno podczas 

spaceru na Polu Mokotowskim, jak i w Ogrodzie Saskim (i innych miejscach także) należy pamiętać 

o konieczności posprzątania po swoim psie!  

  

W Ogrodzie Saskim znajduje się także jedna z piętnastu ławeczek upamiętniających życie i twórczość 

Fryderyka Chopina. Wykonana z czarnego kamienia ławeczka jest multimedialna – po naciśnięciu 

odpowiedniego guzika możemy odsłuchać fragmentów utworów polskiego kompozytora. Utwory 

wybitnego kompozytora można wysłuchiwać podczas Koncertów Chopinowskich, które odbywają się 

co roku w Łazienkach Królewskich od maja do lipca.  

  

Muzeum Neonów  

Na warszawskiej Pradze znajduje się miejsce, które zajmuje się ochroną reklam świetlnych z czasów 

zimnej wojny. W muzeum możemy zobaczyć reklamy i neonowe szyldy z czasów powojennej 

Warszawy. Muzeum otwarte jest sześć dni w tygodniu, a za wejście z naszym czworonogiem jest 

mile widziane. Muzeum zwraca się z prośbą do właścicieli większych psów o założenie czworonogom 

kagańców.   

Gdzie spać z psem w Warszawie?  

• W hotelu Ibis Warszawa Centrum możemy nocować z psem za dodatkową opłatą  

20 zł/doba.   

• Novotel Warszawa Centrum jest otwarty nie tylko dla psów. W hotelu mile widziane są 

także inne czworonogi. Opłata za pobyt ze zwierzakiem wynosi 40 złotych za dobę.   

• W Hotelu Gromada Warszawa Centrum opłata za pobyt z psem wynosi 40 zł za każdą 

dobę.  
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Płock  

Żeby iść na spacer po molo, wcale nie trzeba jechać nad morze. Wystarczy odwiedzić miejsce, które 

znajduje się 110 kilometrów od Warszawy – Płock. Miasto, które w latach 1079-1138 było stolicą 

Polski. Pomost ma długość ponad 300 metrów i ciągnie się po łuku w głąb Wisły. Płock może 

poszczycić się otoczeniem wielu terenów zielonych i wodnych, które można wykorzystać na długi 

spacer.   

Restauracje znajdujące się na starówce miasta otwarte są na wizyty z czworonogami. Większość 

płockich knajp jest przygotowana na wizyty psów – przed drzwiami czekają miski z wodą, 

a właściciele swobodnie mogą siedzieć ze swoimi podopiecznymi w restauracyjnych ogródkach.  

Zalew Sobótka to doskonałe miejsce, w którym nasz podopieczny, zwłaszcza w upalne dni, może 

zażyć kąpieli. Głębokość wody jest bezpieczna nawet dla niedoświadczonych pływaków. Piaszczysta 

plaża, która znajduje się obok zalewu, może być miejscem do odpoczynku.  

Będąc w Płocku należy odwiedzić Wzgórze Tumskie. To najstarsza część miasta, w której znajdują 

się historyczne, zabytkowe obiekty – między innymi: dawne opactwo benedyktyńskie i relikty zamku 

książęcego, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której powstanie datuje 

się na początek XII wieku.  

Gdzie spać w Płocku?  

• W Green hotel Płock dodatkowa opłata za pobyt z czworonogiem wynosi 50 zł za cały okres 

wypoczynku.  

• Hotel Czardasz Spa & Wellness pobiera dodatkową opłatę za pobyt z psem w wysokości 

50 zł za każdą dobę oraz kaucję zwrotną wynoszącą 300 zł.  

Łowicz  

Do Łowicza – słynnej krainy dżemów i przetworów, jest blisko zarówno z Warszawy (ok. 85 km), jak 

i z Łodzi (ok. 65 km). Czyli od odwiedzenia jednego z nielicznych trójkątnych rynków w Europie dzieli 

nas trochę ponad godzina drogi. Kształt rynku spowodowany był przez rzekę, którą biegła w okolicy 

krawędzi rynku.   

Na terenie Łowicza znajdują się ruiny zamku prymasowskiego, który powstał w połowie XIV wieku. 

Obiekt był siedzibą polskich prymasów, a w jego murach pojawili się między innymi: Zygmunt August, 

Stefan Batory czy Jan Kazimierz. Obecnie ruiny zamku można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu 

się, ponieważ obiekt pozostaje na co dzień zamknięty.   
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W Łowiczu znajduje się muzeum oraz skansen, do którego niestety nie możemy wejść z psem. Jest 

jednak alternatywa – wycieczka do małej wsi Maurzyce. Oddział łowickiego muzeum oddalony jest 

od miasta o 7 kilometrów. Na miejscu możemy pooglądać zabytki pochodzące z okresu Księstwa 

Łowickiego, czyli II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku. Wchodząc na teren skansenu nasz pies 

musi być na smyczy i w kagańcu.  

  

W niedalekiej odległości od Łowicza znajduje się miejscowość Bednary, czyli koleba łowickiego piwa. 

Obiekt otwarty jest dla wszystkich smakoszy piwa. Budynek otoczony jest dużym obszarem zieleni, 

dlatego odwiedziny z psem będą dobrym pomysłem.   

  

Muzeum Motoryzacji w Nieborowie oddalone jest od Łowicza o kilkanaście minut drogi. Na 

miejscu możemy podziwiać pojazdy z minionej epoki – między innymi auta, motocykle, samoloty 

i traktory.  

  

Będąc w Łowiczu warto odwiedzić ważną dla polskiej muzyki i kultury miejscowość – Żelazową 

Wolę. Miejsce, w którym urodził się i spędził pierwsze tygodnie życia Fryderyk Chopin. Miejscowość 

oddalona jest od Łowicza o około 30 kilometrów, dlatego podróż samochodem nie powinna nam 

zająć więcej niż 40 minut.   

Łomża  

W tym podlaskim mieście znajduje się ławka imienia wybitnej polskiej aktorki i piosenkarki. Kobiety, 

która znana była z zamiłowania do kapeluszy i kwiatów. Na ulicy Farnej w Łomży można usiąść 

i odpocząć w towarzystwie Hanki Bielickiej. Ławeczka została umieszczona na terenie miasta w 2007 

roku na cześć aktorki.  

Bulwary nad Narwią to idealne miejsce na długi spacer z psem. W okolicy bulwarów znajdują się 

wypożyczalnie kajaków, ścieżki dla rowerzystów, stoły do gry w szachy czy piłkarzyki.   

Lubelszczyzna  
Cechą charakterystyczną tego regionu z pewnością jest folklor. Na terenie Lubelszczyzny przenikało 

się wiele kultur i ludowych tradycji, dlatego jest to region bogaty kulturowo. Charakterystycznym 

elementem lubelskiej kultury ludowej są nie tylko strój lubelski, który ma wiele wariantów 

w zależności od regionu, ale także pisanki wykonywane przy użyciu wosku pszczelego.   
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Lublin  

To miasto na wschodzie Polski, oddalone od stolicy kraju o 170 kilometrów. Według archeologów, 

początki osadnictwa w tym rejonie miał początek na przełomie VI i VII wieku. Lublin odgrywał 

w historii Polski duże znaczenie. To właśnie w tym mieście odbył się Hołd Pruski (kapitulacja Zakonu 

Krzyżackiego), a królem został wybrany Władysław Jagiełło. Lublin przez kilka miesięcy był również 

stolicą Polski – po zakończeniu obu wojen światowych.  

  

Lublin przez wiele lat był związany z kulturą żydowską. Symbolicznym miejscem na mapie miasta 

jest Brama Grodzka, która do zniszczenia miasta, była granicą między miastem chrześcijańskim 

a żydowskim. Obecnie znajduje się tam ośrodek kultury – Brama Grodzka – Teatr NN, który  

działa na rzecz pamięci i rozpowszechniania kultury. Spacer po mieście będzie dobrym pomysłem na 

odpoczynek. W okolicy rynku i Starego Miasta 

znajdują się kolorowe, stare kamienice, które 

pamiętają czasy wojny. Niektóre z nich otrzymały 

już drugie życie, jednak stan innych zdradza ich 

wiek – to podkreśla historię, jaką pamiętają. 

Spacerując w okolicach rynku, nad głową wisieć 

nam będą kolorowe balony, które upiększają 

przestrzeń.  

Warto być czujnym – w Lublinie jest sporo murali!  

  

Będąc w Lublinie należy spróbować miejscowych 

przysmaków, które są wynikiem przenikania się 

kuchni polskiej, żydowskiej oraz rosyjskiej. 

Jednym z nich jest cebularz, czyli placek 

z nadzieniem cebulowym. Obowiązkową pozycją 

obiadową jest forszmak lubelski, czyli gęsty, 

mięsny gulasz z ogórkami kiszonymi. A na deser – piernik lubelski. Ciasto miodowe przekładane 

powidłami śliwkowymi.   

  

Carnaval Sztukmistrzów odbywa się w lipcu. Na terenie miasta przez kilka lipcowych dni trwa 

festiwal sztuki. Widzowie mogą podziwiać widowiska cyrkowe i kuglarskie z obszaru nowego cyrku. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dlatego zaznaczając na urlopowej mapie Lublin dobrze 

uwzględnić to wydarzenie i skorzystać z widowiska.  

W Lublinie, w jednym z nielicznych polskich miast, można zobaczyć i przejechać się trolejbusem.   
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Gdzie spać w Lublinie?  

• W Hotelu Ilan możemy nocować z psem. Opłata za pobyt psa wynosi 50 zł za każdą dobę.  

• Hampton by Hilton Lublin akceptuje psy do 30 kilogramów. Opłata wynosi 30 zł/doba.  

• Lubhotel akceptuje wszystkie rasy czworonogów. Dodatkowa opłata za pobyt z psem wynosi 50 

złotych za dobę.  

Zamość – „Perła Renesansu”  

To miasto wpisane na listę UNESCO w 1992 roku. Na początku istnienia Zamość był prywatnym 

miastem rodu Zamoyskich. Cechą charakterystyczną jest wysoka funkcjonalność i estetyka. Wokół 

rynku znajdują się piękne, kolorowe kamienice, które upiększają przestrzeń. Z wieży ratusza od 400 

lat, codziennie, rozbrzmiewa hejnał na trzy strony świata. W mieście znajduje się także najstarsza 

w Polsce apteka.  

  

Rynek w Zamościu jest idealnie równy. Jego wymiary – 100 x 100 metrów – są idealnym 

potwierdzeniem renesansowych idei miasta idealnie symetrycznego. Z boku rynku znajduje się 

Ratusz. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. Przed budynkiem rozciągają się długie, dwustronne 

schody, które są wizytówką miasta.  
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Gdzie spać z psem w Zamościu?  

• W Hotelu Zamojski & SPA dodatkowa opłata wynosi 40 zł za dobę. Nie ma ograniczeń co 

do ras czworonogów.  

• Karczma Zamojszczyzna chętnie przyjmuje pod swój dach wszystkie rasy psów. Opłata, 

którą musi uiścić właściciel wynosi jedynie 15 złotych.  

• Hotel 77 akceptuje wszystkie rasy czworonogów. Dodatkowa opłata wynosi 50 złotych.  

 

Kazimierz Dolny  

Znany jest z malowniczej przestrzeni, która urzekła i wciąż urzeka wielu artystów. Pośrodku rynku 

znajduje się studnia, pochodząca z XIX wieku. Kamienice wokół rynku może nie są tak kolorowe jak 

te w Zamościu, ale zdobione są elementami, które przykuwają wzrok.  

  

Będą w Kazimierzu Dolnym warto wybrać się na spacer na Wzgórze Trzech Krzyży. Miejsce 

upamiętniające ofiary zarazy z 1708 roku. Ze wzgórza rozciąga się piękna panorama na całe miasto 

i Wisłę.   

  

Ciekawym miejscem na pieszą wędrówkę jest także Korzeniowy Dół. Wąwóz charakteryzuje się 

poskręcanymi drzewnymi korzeniami. Spacerując po wąwozie możemy przenieść się z łatwością do 

bajkowego świata. Długość wąwozu to ponad 500 metrów. Pokonując odcinek, możemy po obu 

stronach zaobserwować, niekiedy zapierające dech w piersiach, korzenie drzew.   

Gdzie spać w Kazimierzu Dolnym?  

• Hotel Kazimierzówka akceptuje wszystkie rasy psów, opłata wynosi 50 zł/doba.  

• W Hotelu Berberys mile widziane są wszystkie rasy psów. Dodatkowa opłata, którą 

będziemy musieli zapłacić wynosi 50 złotych za dobę. 

  

Śląsk i Sudety z psem  
Jeśli jesteś #teamgóry a nie #teammorze, ten rozdział zdecydowanie jest dla Ciebie. Śląsk to region 

o dużym zróżnicowaniu terenu. Spotkamy tu zarówno niziny, wyżyny, jak i góry. Zatem Śląsk jest 

idealnym terenem do spacerowania z psem. Jeśli lubisz aktywny wypoczynek Śląsk i Sudety będą 

odpowiednim terenem na spędzenie urlopu.  
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Katowice – stolica Śląska  

To największe miasto w tym regionie. Na terenie Katowic znajduje się wiele historycznych obiektów, 

które stanowić będą ciekawe urozmaicenie urlopowych spacerów. Najstarszy z nich – drewniany 

kościółek świętego Michała Archanioła - pochodzi z XVI wieku.  

  

Na terenie Katowic znajduje się charakterystyczna dzielnica - Nikiszowiec. Budowana była w latach 

1908 – 1918, a początkowo dzielnica była miejscem zamieszkania górników pracujących w kopalni 

„Giesche”. Dzielnica została zaprojektowana tak, że wygląda jak osobne miasteczko. Z lotu ptaka 

widać idealną symetrię budynków. Nikiszowiec od początku istnienia został wymyślony tak, aby 

wszystkie potrzebne usługi i obiekty znajdowały się w obrębie dzielnicy. Dziś można podziwiać 

industrialne dziedzictwo XX wieku. Warto zarezerwować sobie kilka godzin na spacerowanie po 

dzielnicy, tak aby zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca. Obecnie na terenie dzielnicy znajduje się Dział 

Etnologii Miasta - jeden z oddziałów Muzeum Historii Katowic. Dzielnica wpisana jest na listę 

Pomników Historii.  

  

Spacerując po Katowicach warto się rozglądać. Na katowickich ulicach spotkać można wiele murali, 

które odświeżają szare otoczenie. Choć street art budzi wiele kontrowersji, ma zwolenników 

i przeciwników, warto na chwilę zatrzymać i zastanowić się nad malowidłami.   

  

Dolina Trzech Stawów to kompleks rekreacyjno-sportowy, który również znajduje się na terenie 

Katowic. Choć nazwa sugeruje co innego, w okolicy obiektu znajduje się około dziesięciu stawów, 

przy których można wypocząć. W pobliżu stawów znajdują się domki letniskowe, które można 

wynająć. Dolina trzech stawów to ponad 60 ha powierzchni. Na miejscu znajdziemy zarówno tereny 

zielone, jak i kąpieliska i miejsca do wypoczynku.  

Gdzie spać z psem w Katowicach?   

• Park Inn by Radisson Katowice – w hotelu dodatkowa opłata wynosi 50 złotych za dobę.  

• Q Hotel Plus Katowice pobiera dodatkową opłatę za pobyt czworonoga w wysokości 

50 zł/doba.  

• Best Western Hotel Mariacki Katowice akceptuje wszystkie rasy psa. Dodatkowa opłata, 

którą będziemy musieli zapłacić to 45 zł/doba. Hotel zapewnia psu miskę na wodę oraz koc.  

• W Hotelu Vienna Easy Katowice za nocleg z psem zapłacimy dodatkowo 10 euro za dobę.  

  

Kolejnym punktem na liście do zobaczenia na Śląsku jest Park Śląski. To drugi co do wielkości park 

w Europie (jest nawet większy niż Central Park!). Obiekt ma ponad 600 ha powierzchni. Park znajduje 
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się w Chorzowie. Powstał w 1950 roku dzięki staraniom generała Jerzego Ziętka. Na terenie parku 

znajduje się między innymi: Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko oraz 

Planetarium Śląskie. Będąc w Parku Śląskim warto dotrzeć do Rosarium. Na terenie Rosarium 

znajduje się ponad 30 tysięcy róż, co sprawia, że to największy tego typu ogród w Polsce. Wielki 

park i wszystkie jego atrakcje można podziwiać z kolejki gondolowej.  

  
Na Śląsku znajduje się również Polska Sahara, czyli Pustynia Błędowska. Pustynia jest 

największym w Polsce obszarem lotnych piasków. Teren zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej 

wojny światowej był wykorzystywany jako poligon. Pustynia Błędowska była wykorzystana jako 

miejsca ekranizacji filmów – „Faraon” i „W pustyni i puszczy”. Na terenie polskiej Sahary znajduje się 

kilka punktów widokowych, z których można podziwiać panoramę terenu. Jeden z nich to wysoka na 

355 m n.p.m. Dąbrówka na Chechle, z której podziwiać możemy piaszczyste tereny pustyni oraz 

zobaczyć bunkier – miejsce dowodzenia wojska polskiego podczas II wojny światowej.   

  

Na szlaku Orlich Gniazd znajduje się miejscowość Ogrodzieniec, w której odwiedzić możemy ruiny 

zamku z połowy XIV wieku. Zamek usytuowany jest w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  

W latach 70. XX wieku tereny zamku zostały wykorzystane do kręcenia serialu Janosik.  
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Cieszyn – miasto z banknotu 20-złotowego  

W południowej część Polski, przy granicy z Czechami, nad Olzą znajduje się Cieszyn. Według legendy 

został założony przez trzech synów czeskiego księcia Lecha na początku IX wieku. Przez wiele lat 

Cieszyn uznawany był za jedno z najsłynniejszych śląskich miast, obecnie tytułowany jest jako jedno 

z najstarszych miast na Śląsku.  

Co ciekawe, w mieście dominują dwa wyznania – rzymskokatolickie i luterańskie. Cieszyn uznawany 

jest za ośrodek luterański w Polsce. Znajduje się tu największy kościół ewangelicki w Polsce – 

Kościół Jezusowy.  

Najbardziej znanym cieszyńskim zabytkiem jest Rotunda św. Mikołaja. Jest to jedyna zachowana 

w Polsce rotunda romańska. Udając się na spacer z psem warto wybrać się na Górę Zamkową 

i zobaczyć z bliska rewers banknotu 20-złotowego.   

Sudety  

Sudety znajdują się w południowo-zachodniej część Polski, a także na terenie czeskim i niemieckim. 

Są częścią Karkonoskiego Parku Narodowego. Przed rozpoczęciem pieszej wędrówki z psem należy 

się wyposażyć w kilka ważnych i potrzebnych w górach rzeczy:  

  

• preparaty przeciw kleszczom (w lasach, przez które często będziemy wędrować kleszcze 

i inne insekty są nieodzownym elementem otoczenia),  

• wygodne szelki lub smycz, najlepiej kilkumetrowa, tak aby zapewnić czworonogowi  komfort 

spacerowania,  

• miska lub inne naczynie, dzięki któremu pies będzie miał dostęp do wody,  

• adresówka przy obroży (tak na wszelki wypadek),  

• opcjonalnie buty dla psa.  

  

Sudety Zachodnie   

Najsłynniejszym szczytem w tej części Sudet jest Śnieżka (1602 m n.p.m.). Na wycieczkę z psem na 

Śnieżkę należy się przygotować. Należy zabrać ze sobą odpowiedni ubiór oraz prowiant, natomiast 

pies musi mieć założoną przez cały czas smycz lub szelki.  

  

Sudety Środkowe  

Góry Stołowe są stosunkowo płaskie i szerokie, dlatego będą stanowić odpowiedni teren dla pieszych 

wędrówek z czworonogiem. Szczyty w pasmie górskim nie są zbyt wysokie (najwyższa góra ma 
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919 m. n.p.n.), dlatego wyjście na samą górę nie będzie wymagało dużego fizycznego wysiłku. 

Spacerowanie z psem po Górach Stołowych nie jest zabronione w regulaminie parku.  

  

Szczeliniec Wielki  

Najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Na górę prowadzi kilka szlaków – jeden z nich 

prowadzi przez jednokierunkowe schody (na trasie turystycznej im. Franciszka Pabla), dlatego przed 

wyborem właśnie tej trasy należy upewnić się czy schody nie będą stanowiły przeszkody dla naszego 

czworonoga. Podejście charakteryzuje się licznymi korzeniami i gałęziami – dlatego warto być 

uważnym. Trasa powrotna to duża ilość schodów (drewnianych i kamiennych), które często są śliskie 

(za sprawą mgły) i strome. Trasy, które prowadzą na szczyt nie należą do trudnych, jednak wymagają 

od spacerujących dużej uważności, zwłaszcza gdy pogoda nie rozpieszcza.   

  

Sudety Środkowe to nie tylko wzniesienia. Na terenie pasma znajduje się Niknąca Łąka. Znajduje 

się w Dolinie Czerwonej Wody. Na jej terenie znajduje się trasa edukacyjna, na której można 

zaznajomić się z torfowiskową roślinnością. Ścieżka jest skonstruowana z drewnianej kładki i ubitej 

drodze, dlatego spacerowanie będzie zarówno wygodne, jak i bezpieczne.   

  

Sudety Wschodnie   

Bardziej masywne niż dwie wcześniejsze części gór. Cechują się malowniczymi krajobrazami zarówno 

zimą, jak i latem. Najwyższy szczyt Sudet Wschodnich – Pradziad – znajduje się po czeskiej stronie, 

a jego wysokość wynosi 1491 m n.p.m.. To właśnie ten szczyt jest najwyższym w całym paśmie 

Sudetów.  

Na terenie Sudet Wschodnich znajduje się miejscowość Lądek Zdrój, w którym zlokalizowany jest 

najstarszy kurort wodoleczniczy w Polsce. W lipcu w mieście odbywa się Lądeckie Lato Baletowe, 

czyli Międzynarodowy Festiwal Tańca.  

Małopolska z psem  
Małopolska to obszar obejmujący południowo-wschodnią Polskę. To obszar atrakcyjny turystycznie 

– na jego terenie znajdziemy szlaki prowadzące poprzez malownicze tereny – góry, wyżynę 

Krakowsko – Częstochowską wraz z ruinami Orlich Gniazd, stare kamienice i charakterystyczny klimat 

w średniowiecznych miastach. Małopolska to teren dla osób, które lubią wypoczywać zarówno 

leniwie, jak i aktywnie. Możliwości i atrakcje, które dostępne są na terenie województwa sprawią, że 

Małopolska będzie celem większości.  
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Kraków – miasto królów polskich  

  

Spacer wzdłuż Wisły, zwiedzanie Rynku Głównego i okolicznych uliczek, hejnał z wieży Mariackiej to 

tylko kilka propozycji z całego wachlarza. Kraków oferuje wiele możliwości zarówno dla 

podróżujących bez czworonogów, jak i z nimi. Będąc w mieście królów polskich warto zobaczyć dzieło 

Leonarda da Vinci „Damę z łasiczką”. Do Muzeum Narodowego niestety nie możemy wejść ze 

swoim podopiecznym. W tym przypadku warto skorzystać z oferty psiego hotelu:  

• Psilandia to hotel i spa dla psów – doba hotelowa kosztuje 50/60 złotych w zależności od 

wielkości psa  

• Dog’s Bay oferuje opiekę nad czworonogiem za kwotę od 50 (psy do 15 kg) do 70 złotych 

(rasy olbrzymie).  

Miejsca warte odwiedzenia  

Las Wolski to miejsce ciche i urokliwe, idealne na spacer z psem. Znajduje się zaledwie 10 

kilometrów od centrum. Nasz pies nie pobiega co prawda tutaj swobodnie, z uwagi na zwierzynę 

mieszkającą w lesie mamy obowiązek spacerowania z psem na smyczy, ale okolica na pewno mu się 

spodoba. Część dróżek w lasku jest pokryta asfaltem, bezpośrednia bliskość ogrodu zoologicznego 

sprawia, że możemy spotkać na drodze samochód, dlatego warto być czujnym i często się rozglądać. 

W Lasku Wolskim znajduje się Kopiec Piłsudskiego. To jeden z pięciu krakowskich kopców, 
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a  w  dodatku najwyższy. Kopiec powstał w latach 30. XX wieku, aby upamiętnić pamięć Polaków 

walczących o niepodległość kraju. Z wierzchołka kopca rozciąga się panorama na całe miasto 

i  okolice.  

  

Kolejny na liście jest Kopiec Kraka. Znajduje się on na ulicy Maryewskiego, w pobliżu ul. Wielickiej. 

Legenda głosi, że wzgórze zostało usypane na pamiątkę legendarnego założyciela miasta – Kraka, 

przez jego synów. Nieopodal Kopca znajduje się Kamieniołom Liban – miejsce, w którym w czasie 

wojny istniał nazistowski obóz pracy, a kilkadziesiąt lat później stało się przestrzenią do kręcenia 

zdjęć do filmu „Lista Schindlera”.  

  

Trzeci kopiec, na który powinniśmy się wdrapać z psem to Kopiec Wandy. Znajduje się w Nowej 

Hucie. Datę jego powstania szacuje się przełomie VII i VIII wieku. Legenda głosi, że kopiec jest 

mogiłą córki księcia Kraka – Wandy. Kobieta rzuciła się w nurt Wisły, aby uniknąć ślubu z niemieckim 

księciem. Wysokość wzniesienia wynosi 14 metrów.   

  

W niedalekiej odległości od Krakowa znajduje się Ojcowski Park Narodowy. Miejsce wyjątkowe, 

malownicze – wręcz idealne na urlopowy spacer z psem. Towarzystwo zieleni, lasu i skałek stanowić 

będzie wspaniałe urozmaicenie wyprawy. Z czworonogiem nie będziemy mogli wejść do środka jaskiń 

– reszta pozostaje do naszej dyspozycji.  

Jura Krakowsko – Częstochowska, właściwie Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, która 

rozciąga się od Częstochowy aż po Kraków. Na jej terenie znajdują się zamki średniowieczne, które 

stanowiły linię obrony Królestwa Polskiego. Szlak Orlich Gniazd to trasa o długości ponad 160 

kilometrów, która łączy ze sobą ruiny zamków obronnych. Początek szlaku znajduje się obok kościoła 

św. Zygmunta w Częstochowie, natomiast kończy się na krakowskim Wawelu.   

  

Zamek w Ogrodzieńcu oddalony jest o 60 kilometrów od Krakowa, znajduje się na terenie Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej. Na zamek można swobodnie wejść z psem. Należy spełnić jedynie 

najważniejszy punkt regulaminu, który mówi o tym, że czworonóg na terenie obiektu musi być na 

smyczy. Miejsca wyłączone ze zwiedzania z psem to sale z wystawami. Trasa przeznaczona do 

spacerowania nie jest trudna, jednak napotkamy kilka razy kręte, i możliwie, że również śliskie, 

schody, dlatego trzeba być czujnym i zwracać uwagę na to jak radzi sobie nasz zwierzak. Zamek 

w Ogrodzieńcu może poszczycić się udziałem w wielu produkcjach kinowych. W 2019 roku obiekt 

został wykorzystany do realizacji scen popularnego serialu „Wiedźmin”, natomiast kilkadziesiąt lat 

wcześniej kręcone były tu zdjęcia do „Janosika”.  
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Dwadzieścia siedem kilometrów dalej (w stronę Częstochowy) znajduje się kolejny zamek na trasie 

Orlich Gniazd – Zamek w Mirowie. Budowla powstała w czasach Kazimierza Wielkiego, tj. w XIV 

wieku. Obiekt otoczony jest otwartą przestrzenią i lasem, które mogą stanowić alternatywę dla 

spaceru z psem.  

  

Kolejny punkt na trasie Orlich Gniazd to Zamek w Bobolicach, który jest oddalony od wyżej 

opisywanego o zaledwie półtora kilometra. Budowla została zniszczona podczas potopu szwedzkiego. 

Odnowienie zamku i ponowne otwarcie nastąpiło w 2011 roku. W sezonie letnim (od kwietnia do 

października) zamek otwarty jest do zwiedzania przez siedem dni w tygodniu, od 10:00 do 18:00.  

  

Zamek w Olsztynie został spalony wraz z miastem w czasie potopu szwedzkiego. Ruiny, które 

pozostały pomagają zwizualizować jak potężnym obiektem obronnym był zamek. Legenda głosi, że 

spacerując w okolicach zamku można spotkać ducha Maćka Borkowica – wojewody poznańskiego.   

  

Jeśli ani ty, ani twój pies nie lubicie zwiedzać ruin zamków, Jura Krakowsko – Częstochowska oferuje 

inne rozwiązanie. Spacerowanie po malowniczych i zielonych terenach może być równie atrakcyjne. 

Dolina Będkowska znajduje się zaledwie 25 kilometrów od centrum Krakowa, podróż samochodem 

zajmie nam trochę ponad 30 minut. Spacer na terenie jednej z ośmiu dolin Parku Krajobrazowego 

Dolinki Krakowskie, a do tego największej (ma długość prawie 8 kilometrów) to dobry pomysł na 

spędzenie aktywnie dnia z czworonogiem. Teren jest dość zróżnicowany, dzięki czemu będziemy 
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mogli sprawdzić naszego czworonoga przed wyprawą na wyższe wzniesienia. Jeśli chcemy wydłużyć 

spacer warto wybrać się do oddalonej o niecałe 5 kilometrów Doliny Kobylańskiej. 

W  przeciwieństwie do poprzedniczki na tym terenie mało jest terenów zalesionych, zdecydowanie 

dominują tu skałki, dlatego w Dolinie Kobylańskiej swoją przygodę z alpinistwem rozpoczynało wiele 

znanych osób. Parking przy Dolinie znajduje się od jej zachodniej strony i jest dobrze oznakowany – 

bez problemu dotrzemy na miejsce.   

Gdzie spać w Krakowie z psem?  

• Hotel pod Wawelem to miejsce przyjazne psom. W hotelu dodatkową opłatę w wysokości 

60 złotych będziemy musieli uiścić tylko w przypadku pobytu z czworonogiem dużych ras.  

• Hotel Demel z radością przyjmie każdego czworonoga, niezależnie od rasy. Obiekt nie 

pobiera dodatkowych opłat za pobyt z psem.  

• Hampton by Hilton Kraków to miejsce również przyjazne zwierzętom. Przy zameldowaniu 

właściciel musi podpisać oświadczenie i zapoznać się z regulaminem. Dodatkowo przekazana 

zostanie mu zawieszka na drzwi informująca o tym, że w pokoju znajduje się pies. Do pokoju 

(o ile będą dostępne) zostaną dostarczone posłanie, miska oraz mapa z miejscami, na których 

można wyprowadzać psa. Dodatkowa opłata wynosi 80 złotych za dobę.  

• Ibis Kraków Stare Miasto akceptuje wszystkie rasy psów. Dodatkowa opłata za pobyt 

z  czworonogiem wynosi 20 zł za każdą dobę.  

  

Dwie godziny jazdy od Krakowa znajduje się Krynica-Zdrój, urokliwa miejscowość, którą warto 

odwiedzić będąc w okolicy. Miasto powstało w połowie XVI wieku, natomiast już dwieście lat później 

poznano właściwości krynickich wód. Pod koniec wakacji w Krynicy-Zdrój od ponad 50 lat odbywa 

się festiwal im. Jana Kiepury. Podczas festiwalu podziwiać możemy dzieła operowe, teatralne 

i baletowe. Wokół miasta ciągną się trasy spacerowe, a każda z nich upamiętnia i przybliża sylwetkę 

postaci ważnej dla miejscowości. Trasa Kiepury to piętnastokilometrowa wędrówka, która zajmie 

nam około czterech godzin. W czasie spaceru dzięki tablicom informacyjnym możemy bliżej poznać 

postać Jana Kiepury, sławnego śpiewaka tenora. W KrynicyZdrój znajduje się prawie 50-metrowa 

drewniana wieża widokowa, z której rozciąga się widok na okolicę. Na szczyt wieży prowadzi ścieżka 

przyrodniczo-edukacyjna. Niestety, regulamin zakazuje wejścia na obiekt z psem, właściciele obiektu 

dbają o dobro czworonogów, dlatego przygotowali specjalne kojce, w których można zostawić psa 

na czas wejścia na wieżę widokową.  

  

W Tatrzańskim Parku Narodowym nie możemy wszędzie swobodnie spacerować z psem. Do jednych 

z nielicznych miejsc, na których możemy to zrobić, należy Dolina Chochołowska. Odległość od 
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Zakopanego to zaledwie 10 kilometrów, natomiast od Krakowa trochę ponad sto. Droga prowadząca 

do Doliny Chochołowskiej początkowo pokryta jest asfaltem, następnie nawierzchnia zmienia się na 

żwirkową i pokrytą kamieniami, które w czasie deszczu mogą stanowić zagrożenie. Warto więc 

uważać na psa, spacerując.   

Choć wstęp z psem na pasmo górskie Gorce jest zabronione, to na nasze szczęście wdrapanie się na 

szczyt Turbacza (1310 m n.p.m.) jest możliwe. A to dlatego, że znajduje się on poza Gorczańskim 

Parkiem Narodowym, podobnie jak południowa część Gorców. Wędrówkę można rozpocząć 

z  Łopusznej lub Obidowej – wtedy bez problemu będziemy mogli wchodzić na szczyt. Na trasie 

napotkamy kilka stromych podejść, które dla niedoświadczonych mogą okazać się męczące i niekiedy 

nawet kłopotliwe. Gdy dotrzemy już na szczyt, odpoczywając warto się rozglądać. Widok na Tatry 

zapiera dech w piersiach.  

  

Kolejną górską propozycją jest Leskowiec, który znajduje się na terenie Beskidu Małego. 

Wzniesienie liczy 922 m n.p.m.. Wejście i zejście ze szczytu zajmuje około 5 godzin, w zależności od 

tempa i czasu poświęcanego na odpoczynek na trasie. Choć wzniesienie prawie w całości porośnięte 

lasem, to na samym szczycie znajduje się polana, na której będzie można swobodnie odpocząć. 

Niestety, na teren schroniska z psem może nie udać nam się wejść, dlatego warto rozważyć 

wyposażenie się w kilka potrzebnych rzeczy wcześniej. Nieopodal Leskowca znajduje się Groń Jana 

Pawła II, miejsce, na które często wchodził papież Polak. Wzniesienie ma 890 m n.p.m., a samo 

przejście ze schroniska na Leskowcu na ulubione wzniesienie Wojtyły zajmie nam zaledwie kilka 

minut.  
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Co warto wiedzieć, zanim wybierzesz się na urlop 

z psem  

Urlop z psem nie musi wiązać się ze spędzaniem go w domu lub najbliższej okolicy. Obecnie pojawia 

się coraz więcej miejsc, w których czworonogi są mile widziane. Dlatego warto spakować walizkę, 

zabrać smycz, karmę i wsiąść do samochodu. Podróżując z psem musimy pamiętać o podstawowych 

rzeczach:  

  

• Zawsze należy mieć przy sobie paszport czworonoga lub książeczkę szczepień.  

• Warto zorientować się czy w okolicy, w której będziemy przebywać, znajduje się lecznicza 

weterynaryjna, z której w razie potrzeby będziemy mogli skorzystać.  

• Nie możemy polegać na innych, dlatego warto wziąć ze sobą miskę, karmę i legowisko – czyli 

podstawowe rzeczy, z których korzystać będzie przez cały urlop nasz podopieczny.  

• Na obroży musimy umieścić adresówkę, która może się przydać w przypadku ucieczki lub 

zaginięcia psa.  

• Obroża, smycz, kaganiec oraz opcjonalnie specjalne szelki.  

• Warto zabrać również ulubioną zabawkę psa, która pozwoli mu się zadomowić w nowym 

miejscu.  

Pakując walizki musimy zadbać też o naszego czworonoga i jego potrzeby. Obok naszej kosmetyczki 

i ubrań, musimy zabrać przedmioty, które będą w czasie wypoczynku potrzebne naszemu 

podopiecznemu.   

Lista rzeczy, które koniecznie trzeba wziąć wybierając się na 

wycieczkę z psem:  

• miska na wodę i karmę,  

• woda i karma,  

• książeczka zdrowia psa,  

• kaganiec i smycz,  

• woreczki na odchody,  

• pasy bezpieczeństwa do samochodu,  

• obroża z adresówką,  

• ulubiona zabawka.  


