
perła
południowej Wielkopolski

Gołuchów



Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul. Działyńskich 2, tel. 0 62 761 50 94

Ceny biletu:
normalny 8,00 zł

ulgowy: dzieci, młodzież, studenci, renciści, emeryci
bezpłatny

5,50 zł
dzieci do lat 7

przewodnik 25,00 zł
przewodnik w j. ang.  35,00 zł

Zwiedzanie:
od wtorku do niedzieli 10 – 16

od 1 maja do 30 września 10 – 17

Atrakcje turystyczne Gminy Gołuchów
Gmina Gołuchów leży w południowo – wschod-

niej Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim. Dzięki uni-
katowym zabytkom architektury, walorom turystycz-
nym, kulturalnym i przyrodniczym Gołuchów zajmuje 
ważne miejsce w regionie. Sama miejscowość gminna 
jest ośrodkiem turystyczno-krajoznawczo-wypoczyn-
kowym. Cenne obiekty kultury materialnej podnoszą 
rangę Gołuchowa i jego okolic. 

Na terenie zespołu zam-
kowo – 

parkowego znajduje się Zamek Czartoryskich jeden 
z najciekawszych zabytków w Polsce. Wzniesiony na miej-
scu dawnego dworu obronnego ok. 1560 r., zewnętrzną 
formą nawiązuje do architektury zamków znad Loary. 
Swój obecny kształt zawdzięcza Janowi Działyńskiemu 
i Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Izabela urządziła 
w zamku prywatne muzeum z bogatą kolekcją waz grec-
kich, wyrobów rzemiosła, malarstwa i tkanin, której 
część można oglądać do dnia dzisiejszego. 



Zamek otoczony jest pięknym parkiem założo-
nym w stylu angielskim w XIX wieku. Obecnie ma 
status parku dendrologicznego, największego w Pol-
sce arboretum z wielkim bogactwem gatunków drzew 
krajowych i zagranicznych m.in. greckiej jodły, świer-
ków syberyjskich i kaukaskich, dębu dwubarwnego, 
klonu, buku czerwonego, miłorzębu, daglezji. Na tere-
nie parku znajduje się kilkanaście unikatowych oraz 
kilkaset pomnikowych drzew. Opiekę nad parkiem 
sprawuje Ośrodek Kultury Leśnej, jednostka organiza-
cyjna Lasów Państwowych, w ramach której funkcjo-

nuje jedyne w kraju Muzeum Leśnictwa. W „Oficynie” 
prezentowane są wystawy stałe ukazujące związki lasu 
z kulturą i historię gospodarstwa leśnego na ziemiach 
polskich oraz wystawy czasowe. W budynku „Powo-
zowni” i „Owczarni” urządzono stałą ekspozycję techniki 
leśnej. Ośrodek prowadzi również działalność edu-
kacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych podkreśla-
jąc znaczenie lasu w aspekcie historycznym 
i współczesnym. OKL dysponuje bazą 
noclegową dla zorganizowanych 
grup (ok. 40 miejsc).



Pokazowa 
zagroda 

zwierząt
W  p o b l i s k i m  l e s i e , 

w sąsiedztwie parku, na ogrodzonym 
terenie o powierzchni 24 ha, żyje stado żubrów, 

które sprowadzono (w 1977r.) z ośrodków hodowlanych 
w Białowieży, Pszczynie i Smardzewicach. W kwietniu 
1997r. dołączyła do nich grupa danieli, które przeka-
zane zostały przez Państwa Gucwińskich z Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu. Zagroda jest integralną 
częścią Ośrodka Kultury Leśnej. W zagrodzie oglądać 
można również dziki i koniki polskie.

Kamień św. Jadwigi
Największy w Wielkopolsce i szósty co do wielko-

ści w kraju głaz narzutowy. Jest to szary granit skandy-
nawski. Obecnie częściowo uszkodzony przez rozbijanie. 

Wysokość - 3,5m, szerokość 
- 6,5m, obwód - 22m. Z tym pomnikiem przyrody 

wiąże się wiele popularnych legend. Kamień znajduje 
się 2 km od Gołuchowa, w dużym kompleksie leśnym 
zwanym lasem jedleckim.

Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich tel. 0 62 761 50 45
Ceny biletu: „Oficyna” „Powozownia” 

„Owczarnia”
normalny 5,00 zł 6,00 zł

ulgowy: dzieci i młodzież szkolna, 
studenci, emeryci, 

grupy zorganizowane

3,00 zł 3,00 zł

rodzinny 13,00 zł 13,00 zł
przewodnik  10,00 zł  10,00 zł

Zwiedzanie od 16 października do 31 marca:
od wtorku do piątku 10-15

od soboty do niedzieli 10-16
Zwiedzanie od 1 kwietnia do 15 października

od wtorku do piątku 10-16
od soboty do niedzieli 10-16.30



Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu
63-322 Gołuchów
tel. 0 62 76 16 251, fax 0 62 761 67 52
crrjedlec@krus.gov.pl, www.jedlec.pl

Specjalizujemy się w leczeniu i rehabilitacji osób z choro-
bami: narządu ruchu, układu nerwowego, chorób współist-
niejących. Centrum posiada bazę noclegową na 150 osób 
z własną stołówką i świetlicą, boiska do gry w siatkówkę, 
koszykówkę i 3 korty tenisowe. Zapewniamy całodobową 
opiekę lekarską i zabiegi rehabilitacyjne: hydroterapii, para-
finoterapii, fizykoterapii, krioterapii miejscowej, masażu 
leczniczego, kinezyterapii. Realizujemy świadczenia rehabi-
litacyjne dla osób ubezpieczonych w KRUS, w ramach NFZ, 
PFRON i pełnopłatne.

GASTRONOMIA
Restauracja „DOM PRACY TWÓRCZEJ” 
ul. Borowskiego 2, 63-322 Gołuchów
tel./fax 0 62 7615 044, kom. 0 509 713 806
dptgrzegorek@interia.pl, www.dpt.prv.pl 

Dysponujemy salą kominkową na 15 miejsc. Od wio-
sny do jesieni oferujemy ogrzewany namiot z posadzką 
i zapleczem gastronomicznym na około 200 osób. Restau-
racja połączona z kameralnym hotelem. Wyżywienie 
w restauracji hotelowej – 40 miejsc. Organizujemy ogni-
ska i pikniki.

Kawiarnia „MUZEALNA”
ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 50 27, fax 0 62 761 50 28
www.muzealna.pl, kawiarnia@muzealna.pl 

 „Kawiarnia Muzealna” jest firmą z ponad 20 letnim 
dorobkiem w dziedzinie gastronomii, obsługi grup 
turystycznych, organizowania imprez plenerowych 
itp. w Gołuchowie oraz w innych miejscach wybra-
nych przez klientów. Jesteśmy w stanie zaoferować 
program artystyczny dostosowany do potrzeb i moż-
liwości klienta w wykonaniu artystów scen polskich 
wszelkiej kategorii. Posiadamy dostęp do sprzętu 
nagłaśniającego zarówno koncertowego jak i ple-
nerowego. 



Restauracja „EDEN”
ul. Jana Pawła II 2a, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 57 89, kom. 0 600 884 390

Zapraszamy na śniadania, obiady i kolacje. Restau-
racja dysponuje salą na 180 miejsc. Obsługujemy 
imprezy okolicznościowe oraz grupy wyciecz-
kowe. Organizujemy: wesela, komunie, chrzciny, 
osiemnastki, imieniny, stypy, imprezy plenerowe. 
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę.

Pizzeria „IZABELLA”
ul. Kopczyńskiego 4, 63-322 Gołuchów

tel. 0 62 761 57 88, kom. 604 260 120

Oferujemy: pizze z ciasta własnego wyrobu, maka-
rony, dania obiadowe, wspaniałe desery i lody. Dys-
ponujemy kameralną salą na 45 osób, salą komin-
kową oraz miłą i fachową obsługą.

Restauracja „ZAMKOWA”
ul Kopczyńskiego 1, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 70 76

Oferujemy możliwość miłego spędzenia czasu oraz 
smaczne posiłki. Obsługujemy imprezy okolicznościowe. 
Dla zorganizowanych grup zniżki. Restauracja dyspo-
nuje 2 salami na 150 miejsc. 

Restauracja „MALIBU”
ul. Poznańska 14a, Kościelna Wieś,
trasa Kalisz – Poznań
tel. 0 62 761 66 74, tel./fax 0 62 761 62 24
www.motelmalibu.pl

Dysponujemy 2 klimatyzowanymi salami bankietowymi 
(270 miejsc), organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy 
okolicznościowe. Restauracja połączona z hotelem. 
Strzeżony parking.



Jedlec

Tursko

Kucharki

Kościelna Wieś

SZLAKIEM ZABYTKÓW 
SAKRALNYCH

Na terenie gminy znajduje się sześć kościołów, z któ-
rych najstarszy, pochodzący z II połowie XII w. znajduje 
się w Kościelnej Wsi. Jest to romańska budowla pobene-
dyktyńska p.w. Św. Wawrzyńca, rozbudowywana i prze-
budowywana od XVII do XIX w. 

Kościół parafialny w Gołuchowie wzniesiono w 1612 
r., został zburzony w 1941 r., a odbudowany po wojnie. 
Na zewnątrz ciekawa grupa pasyjna z 1911 r. 

W miejscowości Kuchary znajduje się kościół modrze-
wiowy, kryty gontem, jednonawowy, p.w. Św. Bartłomieja, 
zbudowany w 1686 r. W głównym ołtarzu znajduje się obraz 
adoracji Matki Boskiej z 1635 r. oraz barokowa chrzciel-
nica i relikwiarz z XVI w. 

Znaczącym zabytkiem miejscowości Kucharki jest 
drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy, zbudowany w 1754 
r. – zabytek klasy „0”. Ołtarz główny pochodzi z począt-
ków XVII w. Przy kościele znajduje się drewniana dzwon-
nica z XVIII w. 

W Jedlcu w części zwanej Starą Wsią wznosi się drew-
niany kościół, jednonawowy, konstrukcji szkieletowej, p.w. 
Św. Floriana, zbudowany w latach 1745-53. Wnętrze o wystroju 
rokokowym. Przy kościele znajduje się murowana dzwonnica 
z 1830 r. Wewnątrz znajdują się relikwie m.in. św. Floriana 
i św. Ojca Pio. 

W miejscowości Tursko znajduje się późnobarokowy kościół, 
murowany, trzynawowy, bazylikowy z wieżą, zbudowany w latach 
1777-96 p.w. św. Andrzeja. W głównym ołtarzu znajduje się 
obraz Matki Boskiej Turskiej (czwórdzielny, ludowy drzeworyt 
kolorowany, pochodzący z drugiej połowy XVIII w.), koro-
nowany w 1968 r. Sanktuarium Maryjne w Tursku jest miej-
scem corocznych pielgrzymek w czasie odpustu przypadają-
cego w Zielone Świątki. Przed fasadą kościoła zbudowano 
w XVIII w. Ogrójec z rzeźbą Matki Boskiej Turskiej. 



GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE
„Pod bocianem”
ul. Kopczyńskiego 16, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 72 62, kom. 0 505 221 060
turystyka.leszek@wp.pl
www.podbocianem.najlepsza.pl

Gospodarstwo oferuje pięć pokoi czynnych cały rok. 
Dwa pokoje posiadają oddzielne łazienki i są połączone 
korytarzem, na którym znajduje się aneks kuchenny. 
Pozostałe trzy pokoje posiadają własną kuchnię i dwie 
łazienki. Możliwość zorganizowania grila, ogniska 
i przejażdżki bryczką. Przyjazne dla zwierząt. 

„Noclegi u Alicji”
ul. M. Dąbrowskiej 10, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 76 10, kom. 0 609 778 951
robertnowakowski@op.pl
www.ualicji.noclegiw.pl

Do dyspozycji gości przeznaczone są 2 pokoje 3-oso-
bowe, 1 pokój 2-osobowy, wyposażona kuchnia, dwie 
łazienki. Dodatkowo dysponuję 1 pokojem 4 – osobo-
wym z łazienką oraz wyposażoną kuchnią bezpośrednio 
przy pokoju. Udostępniam rowery, miejsce do grilowania. 
W pobliżu znajduje się boisko sportowe, plac zabaw oraz 
korty tenisowe. 

„Za lasem”
ul. 23 stycznia 5a, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 72 85, kom. 0 604 278 847
wmalinska@poczta.onet.pl

Dysponuję pokojami gościnnymi z 16 miejscami nocle-
gowymi (łazienki wewnątrz pokojów lub na korytarzu). 
Dostępne aneksy kuchenne. Możliwość rozpalenia grila 
i rozbicie namiotu. W ogrodzie miejsce na swobodne bie-
siadowanie. 

„Zacisze”
ul. M. Dąbrowskiej 7, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 76 08

Gospodarstwo agroturystyczne czynne cały rok – 3 pokoje 
do wynajęcia: 2,3,4 – osobowe. Dostępny aneks kuchenny, 
łazienki, wypożyczalnia rowerów oraz gril. Możliwość 
spędzenia wolnego czasu na zewnątrz budynku w oto-
czeniu przyrody. 



„Zacisze” - agroturystyka w siodle.
Danuta i Leon Hyla, Jedlec 18a,
tel. 0 62 761 56 27, kom. 0 889 736 100

Chcemy podzielić się z Tobą klimatem sielankowej wsi, 
gdzie w dolinie rzeki Prosny, wśród lasów, łąk i pól delek-
tować możesz się turystyką konną. Zapraszamy do prze-
jażdżek w siodle i bryczką; zimą – saniami lub kuligiem. 
Po wyprawie proponujemy wieczorne biesiadowanie przy 
ognisku. Dysponujemy 8 miejscami noclegowymi. 

Hotel „Dom Pracy Twórczej” 
ul. Borowskiego 2, 63-322 Gołuchów
tel./fax 0 62 761 50 44, tel. 0 62 761 50 45 
kom. 0 509 713 806
dptgrzegorek@interia.pl, www.dpt.prv.pl 

Kameralny hotel, malowniczo położony w parku krajo-
brazowym. Oferujemy 9 pokoi 2,3,4 osobowych – 20-30 
miejsc. W każdym pokoju łazienka, telewizor. Wyżywie-
nie w restauracji hotelowej. Dysponujemy salą komin-
kową na 15 miejsc. 

Hotel „Malibu”
ul. Poznańska 14a, Kościelna Wieś,
trasa Kalisz – Poznań
tel. 0 62 761 66 74, tel./fax 0 62 761 62 24
motel.malibu@neostrada.pl
www.motelmalibu.pl

Dysponujemy 15 pokojami (2,3,4 osobowe). W poko-
jach łazienka, telewizor, telefon. Parking strzeżony dla 
TIR-ów oraz samochodów osobowych. Hotel połą-
czony z restauracją. 

Gimnazjum w Gołuchowie 
ul. Czartoryskich 53, tel. 0 62 761 50 02
gimnazjum@goluchow.pl

Oferuje 100 miejsc noclegowych w zaadaptowa-
nym na czas wypoczynku letniego (lipiec, sier-
pień) budynku szkoły - sale 8-9 osobowe i 2-3 
osobowe, toalety, natryski, możliwość pełnego wyży-
wienia w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gołuchowie ( ten sam budynek) oraz korzystania 
z sali gimnastycznej. 



NOCLEGI
Apartament „Orient” 
ul. Kwiatowa 64, 63-322 Gołuchów
GPS 51°51’13’’N 17º55’13’’E
tel./fax 0 62 761 76 57, kom. 0 608 558 025
orientapart@wp.pl

Komfortowy, samodzielny dom gościnny z pełnym 
wyposażeniem. Dwa pokoje z łazienkami, pokój ogro-
dowy z łazienką, salon z aneksem kuchennym – łącznie 
6 miejsc. Altana ogrodowa. Usługi turystyczne – orga-
nizacja wycieczek, kolonii, obozów, pilotaż i przewod-
nictwo. 

„Muzealna”
ul. Kwiatowa 36, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 50 27, fax. 0 62 761 50 28
kom. 0 604 581 012
www.muzealna.pl, pensjonat@muzealna.pl 

Oferujemy czynne cały rok pokoje gościnne (7 pokoi dwu-
osobowych). Do dyspozycji: salon kominkowy z telewizo-
rem, wyposażona kuchnia. W każdym pokoju łazienka, 
telewizor i radio. 

„Pokoje u Marty”
ul. Czartoryskich 1, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 74 92, kom. 0 606 654 577

Oferujemy czynne cały rok pokoje gościnne w centrum 
Gołuchowa. Dwa pokoje 3-osobowe, trzy pokoje 2-oso-
bowe. Do dyspozycji duży hol z telewizorem, wyposażona 
kuchnia. W każdym pokoju łazienka, telewizor i radio.

„Noclegi u Zagrody”
ul. Zachodnia 30, 63-322 Gołuchów
tel. 0 62 761 76 47, kom. 0 697 704 410
noclegi_u_zagrody@wp.pl 

Dla naszych gości przygotowaliśmy pokoje 2,3,4 oso-
bowe – całoroczne, salonik z biblioteką i telewizorem. 
Do dyspozycji łazienka, kuchnia z wyposażeniem, 
taras i kompleks ogrodowy z grilem. Wypożyczalnia 
rowerów. Pole namiotowe dla turystów preferują-
cych wypoczynek pod namiotem. Gwarantujemy 
bezpieczny parking oraz rozrywkę przy stole ping 
– pongowym i mini siłowni. 



GOŁUCHOWSKI OŚRODEK TURYSTYKI I SPORTU 
ul. Leśna 1, tel. 0 62 761 51 77
tel. /fax 0 62 761 50 63, kom. 0 606 662 954
e-mail: gotis@goluchow.pl

Położony wśród pięknych lasów, nad jeziorem o pow. 51 ha. Na terenie Ośrodka do dyspozycji wczaso-
wiczów funkcjonuje całodobowo budynek sanitarny z natryskami z ciepłą wodą, bary szybkiej obsługi, punkty 
gastronomiczne, dwie świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, bilard, gry i zabawy komputerowe. Dyspo-
nujemy także: kąpieliskiem strzeżonym, plażą piaszczystą, wypożyczalnią sprzętu pływającego, punktem sprze-
daży butli gazowych, polem namiotowym, stanowiskami dla przyczep campingowych, parkingiem, placami 
do zabaw i gier, boiskiem do gry w piłkę siatkową plażową. Do cen pobytu doliczane są koszty zużycia energii 
elektrycznej (wg odczytów liczników pomiarowych), oraz opłatę miejscową w kwocie 1,20 zł za dzień pobytu. 
Opłata za posiadanie psa lub innego zwierzęcia na terenie Ośrodka wynosi 4 zł. We wszystkie podane ceny 
wliczony jest podatek VAT. Na terenie Ośrodka organizowane są zielone szkoły, obozy sportowe, festyny itp. 
Obiekt monitorowany i dozorowany 24 h.

Domek 3-osobowy 4-osobowy 5-osobowy 6-osobowy 8-osobowy
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby i
powyżej

Ceny 90 75 125 90 130 100 135 110 160 140



INFORMACJA TURYSTYCZNA
tel. + 48 62 761 70 17, fax. + 48 62 761 70 82 

promocja@goluchow.pl www.goluchow.pl

LEGENDA
1 Zamek
2 Muzeum Leśnictwa
3 Pokazowa zagroda zwierząt
4 Głaz narzutowy
5 Mogiła pomordowanych podczas 
II wojny światowej
6 Gołuchowski Ośrodek Turystyki 
i Sportu
7 Schronisko Młodzieżowe

8 Kawiarnia Muzealna
9 Ośrodek Kultury Leśnej
10 Restauracja, hotel Dom Pracy 
Twórczej
11 Restauracja Eden
12 Pizzeria Izabella
13 Restauracja Zamkowa
14 Biuro turystyczne I. Grabowska


