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Zapraszamy do Warki!

Warka leży w południowej części województwa mazowieckiego, w 
malowniczej dolinie Pilicy, zaledwie 55 km od Warszawy. Jest jednym 
z najstarszych miast na Mazowszu, a także w Polsce. Gmina Warka jest 
ważną częścią grójecko-wareckiego zagłębia sadowniczego nazywanego 
Największym Sadem Europy. Owoce z lokalnych sadów goszczą na sto-
łach całego świata.

Początek rozwoju sadownictwa w warecko-grójeckim przypada na okres 
panowania Królowej Bony, która w 1545 roku otrzymała duże połacie 
ziemi na tym terenie i postanowiła przeznaczyć je na królewską planta-
cję drzew owocowych, w szczególności jabłoni. W XIX w. duże zasługi 
w propagowaniu produkcji jabłek grójeckich odegrali duchowni, któ-
rzy zajmowali się uprawą jabłoni oraz uczyli innych, jak wyprodukować 
owoce. W 1918 roku powstała w Gminie Warka - w Podgórzycach, pierw-
sza w Polsce przechowalnia owoców.

Jabłka regionu grójecko-wareckiego charakteryzują się wyrazistością 
smaku oraz pięknym wybarwieniem. Specjalnie wyselekcjonowane jabłka 
z tego regionu zostały wpisane do unijnego rejestru i uzyskały certyfikację 
jako Chronione Oznaczenie Geograficzne pod nazwą „Jabłko Grójeckie”.

Warto poznać różne oblicza tej ziemi, gdzie na teraźniejszość wpływało 
jabłko, chmiel i niezwykle ciekawa historia.
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O Szlaku Jabłkowym

Jabłko jakie jest każdy widzi – ale ten, kto tak twierdzi jest w błędzie. 
Jabłko to nie tylko kształt, kolor i smak. Jabłko to miejsca i ludzie. To spo-
sób życia, wiedza i doświadczenie. To historia wielu pokoleń, których pasja 
i miłość do owoców przyczyniły się do powstania Największego Sadu 
Europy. 

Zapraszamy na Szlak Jabłkowy, który jest opowieścią o przeszłości i teraź-
niejszości, który jest opowieścią o jabłku. Bo choć Warka piwem płynie 
to jabłkiem stoi. Szlak poprowadzi przez historię sadownictwa na ziemi 
wareckiej, od niewielkich gospodarstw rodzinnych, aż po nowoczesne 
systemy produkcji i dystrybucji owoców. Tu spotkasz lokalnych pasjona-
tów, którzy dzielą się z turystami swoją sadowniczą miłością, a wszystko 
w tętniącym życiem sercu regionu sadowniczego. Na gości czekają punkty 
edukacyjne, gastronomiczne, wypożyczalnie kajaków, muzea, a także ści-
śle związane z historią Warki obiekty piwowarskie. 

Koncepcja Szlaku pozwala na dowolne konstruowanie ścieżki turystycznej. 
Wybierając najbardziej interesujące miejsca można stworzyć plan wycieczki 
idealnej, odpowiadającej indywidualnym potrzebom. Dzieci dowiedzą się 
jak powstaje jabłko oraz co ma wspólnego kwiat jabłoni z miodem, a dla 
miłośników smaków regionalnych lokalne restauracje przygotowały certy-
fikowane dania jabłkowe. Niemal wszystkie miejsca można odwiedzić na 
rowerze podziwiając piękno kwitnących czy też owocujących sadów.

Po tej wizycie już nigdy nie spojrzysz na jabłko w ten sam sposób.
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Kontakt:
Agroturystyka Kuźnia Talentów

 Borowe 2, 05-660 Warka
 693 555 707
 ktborowe@gmail.com
 www.kuzniaborowe.pl

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat, 7–11 lat (kolonie)
Rodzaj: grupy szkolne,  kolonie, rodziny, osoby indywidualne 
Liczba: 15 osób - noclegi, 12 osób - kolonie
warsztaty artystyczne i kulinarne: 8 osób

Dostępność:

wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Agroturystyka Kuźnia Talentów – Borowe

Kuźnia Talentów to miejsce niezwykłe, stworzone z myślą o ludziach spra-
gnionych odrobiny wytchnienia, poszukujących twórczego odpoczynku 
od zgiełku codzienności. Można tu spróbować swoich sił na zajęciach 
decoupage, rysunku i malarstwa czy tworzenia biżuterii. To doskonała 
okazja na odnalezienie w sobie ukrytych talentów. Niezwykła lokalizacja, 
wśród drzew jabłoni, w niedalekim sąsiedztwie lasu, z dala od miejskich 
aglomeracji jest dodatkowym atutem tego miejsca. 
W ofercie: półkolonie, warsztaty plastyczne, noclegi, wyżywienie

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Ag
rot

ury
sty

ka 
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Kontakt:
Agroturystyka “Antonówka”

 Pilica 18, 05-660 Warka
 (48) 667 49 15, 697 021 306
 antonowka_letnisko@wp.pl

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: grupy dzieci, rodziny, turysta indywidualny
Liczba: do 15 osób

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII  
wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Agroturystyka Antonówka Pilica 

Antonówka to siedlisko, położone wśród malowniczych sadów jabłonio-
wych, w niedalekim sąsiedztwie Pilicy. Spacery wśród drzew i domowa 
atmosfera Antonówki sprawiają, że jest wymarzonym miejscem dla szu-
kających wyciszenia. Urokliwe wąwozy i polne dróżki sprzyjają uprawia-
niu turystyki pieszej i rowerowej. Na amatorów aktywnego wypoczynku 
na łonie natury czekają spływy kajakowe i łowienie ryb oraz zwiedzanie 
okolicy.
W ofercie: noclegi, owoce z własnego sadu, zwiedzanie okolicy
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Kontakt:
BroWarka Browar Rzemieślniczy Hubert Kurzepa

 ul. Kolejowa 26, 05-660 Warka
 730 276 927
 browar@browarka.pl
 browarbrowarka         www.browarka.pl

Odbiorcy:
Wiek: 18–100 lat
Rodzaj: osoby indywidualne, grupy zorganizowane 
Liczba: 1–20 osób 

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII  
wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Browar Rzemieślniczy BroWarka

BroWarka to niewielki, lokalny browar, który powstał z miłości do piwa, 
gdzie pielęgnowana jest tradycja i dobry smak pod czujnym okiem warec-
kiego piwowara Huberta Kurzepy.  Miejsce dla turystów poszukujących 
niepowtarzalnych smaków, bogactwa aromatów i zaskakujących receptur. 
Tu zaznajomić się można ze wszystkimi etapami warzenia piwa, dowie-
dzieć się jak z ziaren jęczmienia wydobywa się to, co najcenniejsze, dla-
czego używa się chmielu podczas leżakowania i kto tak naprawdę robi 
piwo. To okazja do poznania smaku jęczmiennego słodu, powąchania 
szyszki chmielu i spróbowania piwa prosto z tanka. 
W ofercie: odkrywanie tajników produkcji piwa, degustacja surowców 
i produktów
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Kontakt:
Grupa Żywiec S.A. Browar w Warce

 Gośniewska 65, 05-660 Warka
 515 216 905
 centrum.rezerwacji@grupazywiec.pl
 www.grupazywiec.pl

Odbiorcy:
Wiek: 18–100 lat
Rodzaj:  grupy zorganizowane
Liczba: 10–40 osób 

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Browar w Warce 

Zapraszamy do Browaru, który od ponad 40 lat czerpie z sięgających 1478 
roku tradycji piwowarskich. Warka to najbardziej piwne miasto, która 
warzenie ma w swojej nazwie. „Warka” w języku piwowarów oznacza por-
cję piwa uwarzonego na raz. Odwiedź Browar w Warce i rozsmakuj się w 
historii piwowarstwa i pasji ludzi, którzy w kunszt warzenia piwa wkładają 
swoje serce i doświadczenie. Dowiedz się jak warzy się Warkę – jedną z 
najbardziej znanych polskich marek piwa, a także co łączy wareckie dzie-
dzictwo jabłka z Dzikim Sadem – intrygującym piwem o  smaku cydru. 
W ofercie: wycieczka po browarze zakończona degustacją.
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Kontakt:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

 Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka
 (48) 667 20 12
 szkola@ckziu.edu.pl, 
 www.nowawies.ckziu.edu.pl

Odbiorcy:
Wiek: 10–26 lat (grupy) oraz 0–100 (rodziny)
Rodzaj: grupy szkolne i studenckie, rodziny
Liczba: 10–40 osobowe grupy

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

wizyta po uprzednim uzgodnieniu 

CKZiU w Nowej Wsi

Na Szlaku Jabłkowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w kolebce sadownictwa Gminy Warka dzieli się z gośćmi swą wiedzą 
i doświadczeniem. Tu można poznać tajniki ogrodnictwa, uzyskać ciekawe 
oraz praktyczne informacje z ust ogrodniczych ekspertów. To niepowta-
rzalna okazja by doświadczyć pracy w sadzie jabłoniowym, poznając takie 
czynności jak: sadzenie, cięcie, szczepienie czy zbiory owoców.
W ofercie: pokaz sadu dydaktycznego, zajęcia sadownicze
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Kontakt:
Dwa Jabłka

 Grójecka 133, 05-660 Warka
 kontakt@dwajablka.pl
 48 332 05 40, +48 505 229 459
 dwajablka

Odbiorcy:
Wiek:  7 - 100 lat
Rodzaj: grupy szkolne i studenckie, rodziny, inne grupy zorganizowane
Liczba: Pokaz: 10 osób

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

do 15.X, wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Dwa Jabłka – sad doświadczalny w Pilicy

W doświadczalnym sadzie można na własne oczy zobaczyć, jak wygląda 
nowoczesna plantacja towarowa. Zestawić swoje wyobrażenia o malow-
niczym sadzie, w którym rosły drzewa w kształcie parasoli z nowoczesną 
technologią prowadzenia upraw. To także możliwość zobaczenia różnych 
typów konstrukcji przeciwgradowych, jak również nowoczesnego nawod-
nienia. A przede wszystkim to okazja by zobaczyć i posmakować nowo-
czesnych odmian jabłek.
W ofercie: pokaz nowoczesnej uprawy sadowniczej, degustacja różnych 
odmian jabłek
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Kontakt:
Tuszyńscy miody z tradycjami

 Palczew 35, 05-660 Warka
 miodyztradycjami@gmail.com
 607 103 550, 665 003 386
 Tuszynscy         www.miodyztradycjami.pl

Odbiorcy:
Wiek: 7–100 lat
Rodzaj: grupy szkolne i zorganizowane, rodziny z dziećmi, osoby indywidualne
Liczba: 1-20 osób na pokaz

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Gospodarstwo Pasieczne Tuszyńscy

Gospodarstwo Pasieczne od 1946r. Tuszyńscy - miody z tradycjami to 
wyjątkowo słodkie miejsce na szlaku Jabłkowej Warki. Tutaj poznasz 
prace pszczelarza i życie pszczół. Właściciele oprowadzają po gospodar-
stwie pasiecznym, pokazują ule od środka, opowiadają o życiu pszczelej 
rodziny. Dodatkową atrakcją jest pomieszczenie do inhalacji powietrzem 
ulowym (apiterapia) czy możliwość przeprowadzenia miodobrania. 
W ofercie: zwiedzanie pasieki, warsztaty z pszczelarstwa i miodobrania, 
miód i produkty pszczele
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Kontakt:
Gospodarstwo Sadownicze Szymaniak Marek

 Stara Warka 13, 05-660 Warka
 504 671 289
 monszy5543@hotmail.com

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: rodziny, turysta indywidualny, grupy zorganizowane
Liczba: 2–40 osób

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII  
wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Gospodarstwo Sadownicze – Stara Warka

Stara Warka to wieś typowo sadownicza. W gospodarstwie Marka Szy-
maniaka zobaczysz jak wygląda praca nowoczesnego sadownika. Wiosną 
zakochasz się w kwitnących różowo, a jesienią w uginających się pod czer-
wonymi pięknymi jabłkami, sadach. Po odwiedzeniu gospodarstwa nie 
obce będą Ci już traktor, skrzyniopaleta, czy wózek do transportu owo-
ców. Latem i jesienią możesz uczestniczyć w owocobraniu. A co najważ-
niejsze - rozsmakujesz się w najsmaczniejszych wareckich jabłkach. 
W ofercie: pokaz gospodarstwa i sadu, sprzedaż jabłek

GOSPODARSTWO
SADOWNICZE
MAREK SZYMANIAK
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Kontakt:
Kemping nad Pilicą
AMK spływy kajakowe

 ul. Nowy Zjazd 6, 05-660 Warka
 503 190 003, 504 047 895
 www.splywykajakowe.net
 splywykajakowe.warka@interia.pl

Odbiorcy:
Wiek: 0–100
Rodzaj: osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, grupy towarzyskie, szkolne,  firmy

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Kemping nad Pilicą

Kemping nad Pilicą sąsiaduje bezpośrednio z wijącą się meandrami Pilicą. 
Stąd rozpościera się piękny widok na łęgi i lasy Puszczy Stromeckiej. To 
idealne warunki do kajakowej przygody. Po zakończonym spływie warto 
skorzystać z rekreacji w kempingowej Strefie Wypoczynku. To znakomita 
propozycja dla rodzin, grup przyjaciół oraz wszystkich, którzy w komforto-
wych warunkach i niedrogo chcą spędzić weekend na łonie natury.
W ofercie: wynajem kajaków wraz z transportem, teren rekreacyjny z pla-
cem zabaw, noclegi, bar, organizacja imprez
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Kontakt:
Laboratorium Jabłkowe w Konarach

 Konary 20, 05-660 Warka
 pspkonary@op.pl
 www.pspkonary.edupage.org

Odbiorcy:
Wiek: 7–13 lat 
Rodzaj: grupy zorganizowane, wycieczki szkolne
Liczba: 12–25 osób

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII   
wizyta po uprzednim uzgodnieniu
 

Laboratorium Jabłkowe Konary

Jabłkowe Laboratorium to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wie-
dzy. Tu mały naukowiec z radością dostrzeże magię nauki poprzez ciekawe 
doświadczenia fizyczne i chemiczne, a dzięki nim odnajdzie odpowiedzi 
na pytania dotyczące tajemnic otaczającego nas świata. Laboratorium jest 
źródłem ciekawych informacji, które odkrywają jego uczestnicy badając 
jabłko. 
W ofercie: Warsztaty – realizacja doświadczeń fizyczno-chemicznych 
badających właściwości jabłka
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Kontakt:
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 ul. Kazimierza Pułaskiego 24, 05-660 Warka
 48 667 20 20
 rezerwacja@muzeumpulaski.pl
 www.muzeumpulaski.pl

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: rodziny, turysta indywidualny, grupy zorganizowane m.in. szkolne
Liczba: grupy 10–25 osób zwiedzanie z przewodnikiem,  
1–18 osób zwiedzanie z audioprzewodnikiem

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

wtorek – niedziela

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – zespół pałacowo-parkowy, gdzie 
historia splata się z naturą. W 1967 r. otwarto tu muzeum na cześć Kazi-
mierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera. Poznasz tu nie 
tylko słynnego Kazimierza, ale także innych Polaków, którzy emigrowali 
do Stanów Zjednoczonych AP. Dzięki nowoczesnej wystawie „Warka-mia-
sto dotknięte historią” wyruszysz na wzruszający i inspirujący spacer po 
historycznej mapie Warki. Odkryjesz dzieje grodu nad Pilicą, ale także naj-
większego sadu Europy, poznasz pionierów sadownictwa. 
W ofercie: zwiedzanie Muzeum, wystawa o Warce, zwiedzanie Parku
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Kontakt:
Twój Owoc Sp. z o.o.

 Wichradz 32A, 05-660 Warka
 507 134 014 - Iwona Pietrzycka
 iwona.pietrzycka@twojowoc.pl

Odbiorcy:
Wiek: 7–100 lat
Rodzaj: grupy dzieci, grupy dorosłych 
Liczba: grupy: 5–20 osób 

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Organizacja Producentów Owoców  
– Twój Owoc – Wichradz

Twój owoc to organizacja skupiająca ok. 30 producentów, specjalizująca 
się w uprawie i dystrybucji jabłek. Posiada nowoczesną sortownię, w któ-
rej przygotowuje do dystrybucji ok. 25 tys. ton owoców rocznie eksporto-
wanych niemal na wszystkie kontynenty. Firma działa cały rok dzięki spe-
cjalnym chłodniom oraz nowoczesnym liniom sortowniczym, które można 
zobaczyć zwiedzając obiekt. Grupa Twój Owoc zrzesza m.in. producentów 
certyfikowanych „Jabłek Grójeckich”.
W ofercie: prezentacja nowoczesnej linii do sortowania i pakowania 
owoców
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Kontakt:
Prywatne Muzeum Maszyn Sadowniczych

 Grażyna 36a, 05-660 Warka
 662 220 181
 wiadrowskim@wp.pl

Odbiorcy:
Wiek: 7–100 lat
Rodzaj: grupy zorganizowane
Liczba: 10–30 osób

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII  
wizyta po uprzednim uzgodnieniu

Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie

Maszyny mają duszę i pozwalają się kochać. W Prywatnym Muzeum 
Maszyn Sadowniczych Wiadrowskich zobaczysz maszyny, w których 
zakochał się właściciel, odrestaurował i dał im nowe życie. Przez lata 
towarzyszyły rolnikom w ich pracy, dziś na emeryturze dają się podziwiać 
i opowiadają o sadowniczej historii regionu.
W ofercie: pokaz kolekcji starych ciągników, maszyn i narzędzi sadowni-
czych. 
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Kontakt:
Przystań na Winiarach

 Spacerowa, 05-660 Warka
 (48) 667 26 76
 biuro@zajazdnawiniarach.pl
 PrzystanNaWiniarach

Odbiorcy:
Wiek: 18-50 lat
Rodzaj: grupy zorganizowane

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Bar: 19.00-24.00

Przystań na Winiarach

Przystań na Winiarach to idealne miejsce na letnie wakacje z rodziną 
lub weekendowy wypad z przyjaciółmi. Na gości czeka plaża z leżakami, 
plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki plażowej, 
pole namiotowe oraz bar. To miejsce gdzie można odpocząć, przenoco-
wać, a przede wszystkim przyjemnie spędzić czas. Osoby szukające ciszy 
i relaksu usatysfakcjonuje kontakt z naturą. A dla amatorów ekscytujących 
przygód czeka spływ kajakowy Pilicą.
W ofercie: rekreacja nad Pilicą, bar, noclegi
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Kontakt:
Centrum Gastronomiczno-Hotelarskie
Restauracja Fum

 ul. Puławska 39d, 05-660 Warka
 recepcja: (48) 670 26 10, kom. 501 345 033
 www.hotelwarka.pl
 hotel-warka@interia.pl

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: dorośli, firmy, rodziny, turyści indywidualni, grupy 

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Restauracja FUM,  
Centrum Gastronomiczno-Hotelarskie

Dla miłośników autentycznych smaków i autorskich receptur Restauracja 
FUM oferuje dania Jabłkowej Warki, tworzące nową kulinarną tradycję. 
Zastosowanie świeżych produktów m.in. z lokalnych sadów, jest szcze-
gólnie bliskie sercu i odzwierciedla filozofię restauracji, której mottem jest 
wysoka jakość w bardzo dobrej cenie. Przy obiekcie znajduje się Centrum 
Gastronomiczno – Hotelarskie, które oferuje noclegi m.in. dla gości Szlaku 
Jabłkowego oraz możliwość organizacji imprez.
W ofercie: gastronomia - dania jabłkowe, noclegi, imprezy
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Kontakt:
„Rynek” Kawiarnia - Galeria

 Pl. Stefana Czarnieckiego 11, 05-660 Warka
 533 537 813
 galeriarynek@gmail.com
 KawiarenkaRynek

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: grupy zorganizowane, rodziny, turysta indywidualny
Liczba: 1–20 osób

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Rynek - Kawiarnia Galeria

Galeria rękodzieła połączona z kawiarnią to klimatyczne miejsce, w któ-
rym poczujesz jakby czas się zatrzymał. W otoczeniu stylowych mebli, 
przedmiotów z duszą i lokalnego rękodzieła znajdziesz chwilę wytchnie-
nia. Aromatyczna kawa, specjały regionalne i pamiątki na długo zostaną 
w pamięci. 
W ofercie: pamiątki, kawa i ciasto, w tym warecka szarlotka
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Kontakt:
Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska 

 ul. Niemojewska 2, 05-660 Warka
 48 366 25 12
 smietankatowarzyska

Odbiorcy: 
Wiek: 18–100 lat
Rodzaj:  turysta indywidualny, grupy zorganizowane
Liczba: 1-20 osób 

Dostępność:

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Spotykalnia – Śmietanka Towarzyska

Spotykalnia to kameralne miejsce o niepowtarzalnej atmosferze, bezpre-
tensjonalne i klimatyczne czekające na gości w samym sercu Warki. Na 
niewielkim metrażu oraz w ogródku letnim czeka przestrzeń sprzyjająca 
zacieśnianiu więzów towarzyskich. 
To idealny punkt na kameralne spotkania ze znajomymi. Warto zatrzymać 
się na chwilę i wstąpić na doskonałe drinki z jabłkową nutą. 
W ofercie: bar m.in. z drinkami jabłkowymi
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Kontakt:
Szkółka Owocowa Bończa

 Bończa, 05-660 Warka
 malgorzata.podkowinska@interia.pl
 605 678 110

Odbiorcy:
Wiek: 5–12 lat (oferta edukacyjna)
Rodzaj: grupy dzieci, turysta indywidualny (sprzedaż produktów)
Liczba: 8–40 osobowe grupy

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII  
wizyta po uprzednim uzgodnieniu 

Szkółka Owocowa Bończa

Szkółka Owocowa to przestrzeń kreatywnej zabawy i edukacji. Tu zoba-
czysz naturę i jej związek z człowiekiem. Usłyszysz o ekologii, zmienności 
pór roku, cyklu życia, potędze i pięknie przyrody. Dowiesz się o ludziach, 
historii regionu i jego sadowniczych tradycjach. A wszystko z jabłkiem 
w tle w Największym Sadzie Europy. Oprócz oferty edukacyjnej Szkółka 
proponuje również przetwory na bazie jabłka oraz świeże owoce prosto 
od sadownika.
W ofercie: wyprawa do sadu, zabawy z jabłkiem w tle – m.in. podchody, 
rebusy, zgadywanki, samodzielne zrywanie owoców, przetwory jabłkowe, 
wizyta w gospodarstwie sadowniczym
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Kontakt:
Zajazd na Winiarach

 Turystyczna 3, 05-660 Warka
 (48) 667 26 76
 biuro@zajazdnawiniarach.pl
 ZajazdnaWiniarach 

Odbiorcy:
Wiek: 0–100 lat
Rodzaj: grupy zorganizowane, rodziny, turysta indywidualny 
Liczba: 150 osób - restauracja, 20 osób - nocleg

Dostępność: 

I IXVIII XVII VIIIII VIIV XI XII

Zajazd na Winiarach

Zajazd na Winiarach to trzypokoleniowa firma rodzinna. Tu dania powstają 
z pasją – pod dyktando babcinych przepisów, w których tradycja dopra-
wiona szczyptą nowoczesności gotuje się na wolnym ogniu. W menu 
goście znajdą szereg dań, w których króluje jabłko. 
W ofercie: gastronomia, noclegi, warsztaty kulinarne
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Jabłka Grójeckie możesz kupić u oficjalnego dystrybutora:
Stowarzyszenie Sady Grójeckie 

 Niemojewska 17/2, 05-660 Warka
 698 762 020
 stowarzyszenei@jablkagrojeckie.pl
 jablka.grojeckie

29

Jabłko Grójeckie  
– Chronione Oznaczenie Geograficzne

Zagłębie warecko-grójeckie jest nazywane Największym Sadem Europy. 
Na terenie gminy Warka koncentracja upraw sadowniczych to nawet 
70% wszystkich upraw. Jabłka Grójeckie otrzymały znak Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego  przyznawany produktom wysokiej jakości  
pochodzącym z konkretnych regionów charakteryzujących się tradycyjną 
metodą uprawy.
Marka odnosi się do 27 odmian i ich pochodnych. Swoje wyjątkowe 
walory Jabłka Grójeckie zawdzięczają warunkom glebowym oraz klima-
tycznym grójecczyzny oraz 500 letniej tradycji upraw.
Pod tą nazwą mogą być oferowane wyłącznie jabłka spełniające określone 
wymagania, produkowane w gospodarstwach, które uzyskały stosowny 
certyfikat gwarantujący jakość i bezpieczeństwo Jabłek Grójeckich.
Na wyjątkowy smak Jabłek Grójeckich wpływa charakterystyczna kwaso-
wość (wyższa średnio o 5% niż u jabłek tej samej odmiany, pochodzących 
z innych regionów) oraz bardzo wyraźny rumieniec, wynikający z wyższej 
zawartości barwników pod skórką (głównie antocyjanów i karotenoidów).
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Kulinaria Jabłkowe 
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Szkółka Owocowa BOŃCZA

Produkty dostępne w Kawiarni – Galerii – Rynek, Warka,  
Pl. Czarnieckiego 11 oraz w oznakowanych gospodarstwach w Bończy

•  Musztarda jabłkowa „Będzie piekło”
•  Musztarda jabłkowo-gruszkowa „Chwilowo pali nas”
•  Chutney jabłkowy „Chilli jabłko”
•  Mus jabłkowo-miętowy „Jabłko czuje miętę”
•  Mus jabłkowo-gruszkowy „Romans na gałęzi”

Restauracja FUM

Produkty dostępne w Restauracji FUM, Warka, ul. Puławska 39 D

•  Pieczona kaczka nadziewana wareckimi jabłkami 
•  Cynamonowe pierożki z karmelizowanymi wareckimi jabłkami 
•  Pierś nadziewana wareckimi jabłkami otulona sosem miodowo-musztardowym 
•  Wareckie jabłuszka w cieście paryskim 
•  Jabłecznik Warecki z bitą śmietaną i gałką lodów 

Zajazd na Winiarach

Produkty dostępne w Zajeździe na Winiarach, Warka, ul. Turystyczna 3

•  Krem z jabłka wareckiego i pora 
•  Polędwiczki wieprzowe z cydrem i karmelizowanym jabłkiem wareckim 
•  Racuszki z jabłkiem wareckim 
•  Szarlotka z jabłka wareckiego z lodami waniliowymi i cynamonem
•  Smoothie z jarmużu i wareckiego jabłka
•  Bezalkoholowy cydr na gorąco

Kawiarnia - Galeria - Rynek

Produkty dostępne w Kawiarni – Galerii – Rynek, Warka,  
pl. Czarnieckiego 11

•  Naleśniki z musem jabłkowym
•  Warecka Szarlotka 

Piekarnia Józef Kazana

Produkt dostępny w Sklepach Firmowych (Warka, ul. Warszawska 26,  
ul. Spółdzielcza 1, ul. Grójecka 20)

•  Przysmak Warecki

Śmietanka Towarzyska Spotykalnia

Produkty dostępne w Spotykalni, Warka, ul. Niemojewska 2

•  Koktajl alkoholowy „Rajskie Jabłuszko”
•  Warecki grzaniec
•  Koktajl alkoholowy „Apple Sour”

Restauracja Albero

Produkty dostępne w Restauracja Albero, Warka,

ul Armii Krajowej 8/1

•  Pizza KarmeLOVE Jabłka
•  Pizza Jabłkowa Impresja

Kulinaria Jabłkowe 



Koordynator Szlaku Jabłkowego: 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  
warka@stowarzyszeniewarka.pl 
www.jablkowa.warka.pl


