•

Znajdź w swoim telefonie stronę sklepu App Store lub Google Play lub
odczytaj poniższy fotokod

•

Wpisz w wyszukiwarce „Józefów”

•

Pobierz aplikację na swój telefon, zainstaluj i korzystaj
z przyjemnością!

Aplikacja mobilna „Józefów i Roztocze Środkowe” to propozycja dla osób posiadających smartfony lub tablety, która umożliwia błyskawiczne znalezienie
informacji turystycznych o Józefowie i okolicach. Znajdziemy w niej m.in. trasy
piesze i rowerowe z nawigacją gps, bazę miejsc noclegowych i gastronomicznych, kalendarz imprez i wiele innych niezbędnych informacji przydatnych każdemu turyście. Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco. Liczymy, że zostanie
ona pomocnym źródłem informacji o Józefowie i Roztoczu Środkowym dla
osób posiadających urządzenia mobilne.
Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap i GPS.
Aplikacja działa w trybie offline.
Aplikacja działa na platformy: Android oraz iOS.
Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco.

bezpłatna aplikacja mobilna

Jak skorzystać z aplikacji?

bezpłatna aplikacja mobilna

Józefów i Roztocze Środkowe
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a p l i k a c j a
Miejsca – Kompleksowa baza
najciekawszych miejsc na terenie Józefowa, obejmująca nie
tylko obowiązkowe atrakcje,
ale także obszerną bazę miejsc
noclegowych oraz punktów gastronomicznych serwujących
potrawy regionalne.

Imprezy – Baza wydarzeń na
terenie gminy, obejmująca imprezy zarówno w mieście jak
i jego  okolicach – koncerty, festiwale, festyny, warsztaty, wystawy itp.

Trasy –   Najciekawsze pomysły na spędzenie czasu z kijkami lub na dwóch kółkach. Każda trasa posiada wykres wysokościowo-prędkościowy, a także czas przejścia lub przejazdu,
długość trasy i jej odległość od
użytkownika.

Planuj – Nie wiesz, co robić
w Józefowie? Znajdź odpowiedź w aplikacji mobilnej i zaplanuj swój czas! Planer znajduący się w aplikacji pozwoli dobrać elastycznie zarówno ciekawe miejsca, szlaki, jak i wydarzenia w Twoim prywatnym kalendarzu.
Fotokody – Dzięki fotokodom
(zwanym także QR kodami)
z łatwością pobierzesz aplikację na swoje urządzenie mobilne – przyłóż skaner w telefonie,
zrób zdjęcie i pobierz aplikację!

O mieście – W zakładce możemy znaleźć informacje o historii miasta, jego ewolucji
w przeciągu wieków, rozwoju pod względem urbanistycznym, a także o walorach krajobrazowo-przyrodniczych zarówno samego Józefowa jak
i jego najbliższych okolic.

