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Przeplatanie się tradycji i nowoczesności, rozmach inwestycyjny i współistnienie z przyrodą,
tożsamość i otwartość, to wartości, które uosabia współczesny Janów Lubelski.
Położny w otulinie Lasów Janowskich, jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w
Europie, kusi naturalną i nieskażoną ręką ludzką przyrodą, a po pracy zachęca do relaksu i
aktywnego wypoczynku.
Zadbane uliczki oraz odnowiony rynek przywołują klimat dawnej Ordynacji Zamoyskiej. Do
odwiedzenia zaprasza perła późnobarokowej architektury w podominikańskim zespole klasztornym
oraz carskie więzienie.
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie ze swoimi licznymi rezerwatami, obszarami bagiennymi, leśnymi
rozlewiskami i stawami stanowi skarbiec posiadający niezmierzone zasoby do obcowania z duszą
lasu.
Poznawać go można pieszo, rowerem, konno lub z Bagiennym Bractwem Obserwatorów Terenowych.
Atrakcją są także spływy kajakowe Bukową- dziką, ale całkowicie bezpieczną rzeką.
W sezonie letnim często odwiedzana jest piaszczysta plaża i zalew, zasilany kryształowo czystą wodą
ze źródliska bijącego w centrum miasta.
Przez cały rok do dyspozycji gości jest również nowoczesna kryta pływalnia z bogatą ofertą
rekreacyjną (m.in. zjeżdżalnia, sauna, odnowa biologiczna, hydromasaże, kręgielnia, grota solna).
W pobliżu miasta znajduje się wiele niezwykłych miejsc, takich jak: leśne uroczysko Kruczek, ostoja
konia biłgorajskiego w Szklarni czy ośrodek tradycyjnego garncarstwa w Łążku Garncarskim, gdzie
pod okiem mistrzów można wytoczyć swój pierwszy garnek.
Niezwykłą historią przyciąga drewniany kościół w Momotach, wybudowany i samodzielnie
przyozdobiony przez rzeźbiarza-samouka, księdza Pińciurka.
W pobliskich miejscowościach: Chrzanów i Batorz, znajdują się najpopularniejsze na Lubelszczyźnie
stoki narciarskie.
Dla przyjezdnych miasto posiada szeroką i zróżnicowaną bazę noclegową. Obiekty oferują bardzo
dobre warunki dla organizacji konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych czy wyjazdów
integracyjnych w takich obiektach jak: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, Centrum
Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO” z czterogwiazdkowym hotelem, Almatur, MOSiR czy „EMES”.
Do przyjazdu zachęca także bogaty kalendarz imprez, m.in. lipcowa Letnia Gala Jeździecka i Festiwal
Filmowy FART, a w sierpniu Festiwal Kaszy „Gryczaki”.
Janów Lubelski to oferta dla ludzi poszukujących nowych wrażeń, ale i wewnętrznej harmonii.
Jest to wszechstronna propozycja dla tych, którzy chcą tu mieszkać i pracować, jak i tych, którzy
zajrzą tu by poobcować z przyrodą, lokalną społecznością, tradycją i kulturą bez naruszania jej
naturalnej równowagi.
Jest to zaproszenie dla tych, którzy poszukują miejsc nietypowych i innych niż klasyczne propozycje
biur podróży.
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