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Pałac Radziwiłłów w Nieborowie 

Pałac w stylu barokowym z XVI wieku. Otoczony jest ogrodami w stylu francuskim z licznymi 

kwiatowymi rabatami i labiryntem z bukszpanu. W parku rosną jedne z najstarszych platanów w 

Polsce i wiele egzotycznych roślin. Kompleks zajmuje kilka hektarów i ma wiele miejsc spacerowych. 

W Pałacu wirtualnym przewodnikiem jest głos samego Janusza Radziwiłła.  

Przepiękny zespół pałacowy ukryty pośród zieleni, może poszczycić się arcyciekawą historią. Był 

własnością kardynała, magnatów, miejscem konspiracji, a dziś jako oddział Muzeum Narodowego 

w Warszawie przyciąga rzesze turystów. Na terenie kompleksu znajduje się Oranżeria i Manufaktura 

–  wytwórnia Majoliki. W komnatach, według legend, można spotkać Białą Damę – ducha Anny 

Orzelskiej, nieślubnej córki króla Polski Augusta II. Była uważana za jedną z piękniejszych kobiet 

swoich czasów. 

www.nieborow.art.pl 

 

     

 

Park Romantyczny w Arkadii 

Park Romantyczny w Arkadii został założony przez piękną Hellenę Radziwiłłówną, wpływową 

kobietę za czasów ostatniego króla Polski. Ogród powstał pod wpływem jej inspiracji filozofią i kulturą 

grecką. Spacer po nim miał być obcowaniem z naturą, co miało przynieść wytchnienie od trosk. Z tą 

myślą korelowała nazwa – Arkadia – to kraina, gdzie wedle Greków mieli żyć szczęśliwi 

pasterze. Park od początku był utrzymany w stylu angielskim, z motywami patriotycznymi. Obecnie 

uznawany jest za miejsce przynoszące szczęście nowożeńcom, stąd wiele sesji ślubnych odbywa się w 

tym miejscu. 

www.nieborow.art.pl 

 

       

 

 

 

http://www.nieborow.art.pl/


Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli 

Żelazowa Wola jest miejscem urodzenia wybitnego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina, 

uważanego za jednego z najznamienitszych kompozytorów romantycznych. 1 marca 1810 roku na 

świat przyszedł tutaj Fryderyk. Rodzina nie mieszkała tutaj jednak długo. Już jesienią 1810 roku 

postanowili opuścić Żelazową Wolę. Nie był to jednak ostatni kontakt Fryderyka Chopina z miejscem 

swojego urodzenia. Chopinowie chętnie odwiedzali Skarbków i spędzali tu święta oraz wakacje. 

Odkryj prawdziwego Fryderyka Chopina na tej wycieczce, poznaj piękne tereny otaczające stary 

dwór i odwiedź kościół, w którym Chopin został ochrzczony. Podczas swojej wizyty możecie jednak 

zobaczyć znacznie więcej. Często odbywają się tutaj koncerty oraz recitale młodych utalentowanych 

artystów. W Żelazowej Woli nie brakuje również licznych wystaw czasowych poświęconych 

twórczości i życiu Fryderyka Chopina. 

www. muzeum.nifc.pl 

 

       

 

Łowicz – tradycyjne stroje łowicki i skanseny 

Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa 

Łowickiego (obszar współczesnych powiatów łowickiego i skierniewickiego). Położony jest w odległości ok. 

7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa – Poznań. Do zwiedzania został udostępniony w połowie lat 80. 

Obecnie znajduje się tu ponad 40 obiektów, datowanych w większości na II poł. XIX i I poł. XX w. Ich 

rozmieszczenie ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś – owalnicę 

z centralnym placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz tzw. nową wieś – pouwłaszczeniową 

ulicówkę. 

Muzeum w Łowiczu na terenie ogrodów ma Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego popularnie 
nazywany miniskansenem. Prezentowane są tu najstarsze, przeniesione z terenu dawnego Księstwa 
Łowickiego, budynki mieszkalne i gospodarcze. Tworzą one dwie zagrody: XVIII-wieczną zagrodę typu 
otwartego oraz XIX-wieczną zagrodę zamkniętą (okólnik). Na ich przykładzie można zapoznać się 
ze zmianami zachodzącymi w konstrukcjach architektonicznych oraz rozplanowaniu i wystroju wnętrz 
chłopskich w Regionie Łowickim. Ekspozycję uzupełnia wystawa sprzętów oraz pojazdów używanych 
w gospodarstwie wiejskim. W ogrodzie, można obejrzeć także przykłady uli figuralnych i skrzynkowych 
oraz rabaty z roślinami wykorzystywanymi w magii i medycynie ludowej. Skansen jest miejscem, 
w którym w sezonie odbywają się warsztaty, pokazy sztuki ludowej i spotkania z twórcami. 
www. muzeumlowicz.pl 
 

       

 

 

https://muzeum.nifc.pl/pl
http://muzeumlowicz.pl/


Oberża Pod Złotym Prosiaczkiem 

Oberża jest położona w Nieborowie, zawiera kilka budynków utrzymanych wyglądem w formie 

skansenu. Wewnątrz możne obejrzeć stroje łowickie, chusty, serwety, naczynia i liczne sprzęty z 

tradycyjnej łowickiej wsi. Oberża jest położona z dala od ulicznego zgiełku, na skraju Puszczy 

Bolimowskiej. Zaaranżowana jest w sposób dający poczucie ciepła. Wnętrza to zaciszny nastrój starej 

wiejskiej gospody i doskonałe miejsce na rodzinny obiad, przyjęcia i wieczory biesiadne. W chłodne 

dni rozpalony kominek zapewnia wspaniałą atmosferę i przyjazny klimat. Kuchnia serwuje domowe 

posiłki i dania regionalne. 

www.zlotyprosiak.pl 

 

        

 

Trasy rowerowe i dla rolkarzy 
 
Wzdłuż drogi Skierniewice – Łowicz znajduje się utwardzona trasa dla rolkarzy i rowerzystów. Są to               
2 odcinki po 1 km. Ośrodek Terapii Leśnych w Michałówku znajduje się na skraju Puszczy Bolimowskiej. 
W Puszczy jest przygotowanych wiele ścieżek rowerowych dla mniej i bardziej doświadczonych 
rowerzystów. Proponujemy trasy rowerowe - 5 km, 15 km i 30 km. Te trasy często przecinają trasy konne. 
Można też spotkać w tym miejscu spacerujące łosie, sarny lub jelenie. Przewodnikiem po trasach 
rowerowych jest Maciek Sokołowski (T: 698 331 112), z zawodu fizjoterapeuta, miłośnik dbania o 
kondycję fizyczną na świeżym powietrzu. 
www.wharmonii.eu 
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www.wharmonii.eu 

http://www.zlotyprosiak.pl/
http://www.wharmonii.eu/
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