


I. Trasy na szlaku



Trasa Krakowska

Cała trasa liczy: 355 km z czego 7 km to 
proponowana trasa piesza po centrum 
Krakowa.

Trasa krakowska ma bardzo dobry dostęp 
do szlaków rowerowych Velo:

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) łączy 
bezpośrednio Oświęcim z Krakowem 
i Niepołomicami. W bliskiej odległości 
od WTR znajdują się ogrody w Wa-
wrzeńczycach (po drugiej stronie Wisły; 
dostęp  przez  mosty w Krakowie/
Niepołomicach (13 km) oraz w Nowym 
Brzesku – 7 km), Ogrody Biblijne w Pro-
szowicach – 11 km. 

VeloRudawa łączy „Ogród na wzgórzu” 
w miejscowości Filipowice (2,5 km) koło 
Krzeszowic z Krakowem. 

VeloSkawa łączy Ogród Jana Pawła II 
z Tomicami i Wadowicami; odległość od 
trasy to 10 km.

Ogrody na północny – zachód, północ 
i północny - wschód od Krakowa są naj-
dalej położone od tras Velo.    

1.

Małopolski Szlak Ogrodów - Trasa Krakowska

Zaczynamy na Wawelu w Ogrodach Królewskich 
(1). Następnie ulicami: św. Gertrudy, św. Sebastia-
na, Dietla, Grzegórzecką do Ronda Grzegórzeckie-
go i al. Powstania Warszawskiego do ul. Kopernika 
do Ogrodu Botanicznego. Zwiedzanie Ogrodu Bo-
tanicznego (2) (3,3 km spacer około 1 godzina).

Z ogrodu Botanicznego ulicami: Kopernika, We-
sterplatte (Plantami) do Dominikańskiej i dalej 
Poselską do Ogrodu Muzeum Archeologicznego 
(3) (1,8 km spacer około 30 minut).

Z Muzeum Archeologicznego przez Poselską na 
Planty wzdłuż Straszewskiego i na wysokości 
Uniwersytetu Jagiellońskiego skręcamy na al. 
Piłsudskiego do ogrodów Muzeum Emeryka Hut-
ten-Czapskiego (4) (750m spacer około 10 minut).

Z Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego al. 
Piłsudskiego do al. A. Mickiewicza i pod gmach 
AGH, za gmachem tereny uczelni w tym tereny 
zielone AGH (5) (1 km spacer około 15 minut).

Spod AGH już samochodem do Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Nad Rudawą” (6) (ul. 
Pylna) ulicami: Rejmonta, Piastowska (wzdłuż 
Błoni), Królowej Jadwigi do skrzyżowania z uli-
cami Junacka i Pylna, następnie Pylną do ogród-
ków działkowych (ok. 6 km, czas jazdy około 10-
15 minut).
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Z Krakowa wyjeżdżamy w kierunku Wadowic, 
jedziemy trasami krajowymi nr 28 do Wadowic 
a później nr 52 w kierunku Bielska Białej. 
Odległość od ROD „Nad Rudawą” w Krakowie do 
Ogrodu Jana Pawła II w Inwałdzie (7) wynosi 54 
km a jazda zajmuje około 1 godziny.     

Z Inwałdu jedziemy do Oświęcimia do restaura-
cji Portobello Ristorante, ul. Władysława Jagiełły 
27 (8), 32-600 Oświęcim (1750 m2 ogrodu) drogą 
nr 52 do Kęt następnie 948 do Oświęcimia. 
Łącznie od Ogrodu Jana Pawła II w Inwałdzie 
do restauracji w Oświęcimiu czas jazdy wynosi 
około 40 minut (34 km).    

Z Oświęcimia,  z  restauracj i ,  Mostem Ja-
giellońskim przez rondo Solidarności do ul. 
Legionów przez rondo K. Płonki do ul. Konar-
skiego do kolejnego ronda (DK 44) na którym 
opuszczamy trasę krajową nr 44 i ulicą Andrzeja 
Nideckiego do ronda i następnie w prawo na 
ul. Krakowską do ronda z drogą wojewódzką 
nr 933. Następnie DW 933 przez Libiąż do 
Chrzanowa. W Chrzanowie na drogę krajową 
nr 79 w kierunku Krakowa przez Trzebinię do 
miejscowości Wola Filipowska. Czas przejazdu 
z restauracji w Oświęcimiu to 40 minut (36 
km). Opuszczamy DK 44 i po 1 km po prawej 
stronie prywatny dom z „Ogrodem na wzgórzu” 
w miejscowości Filipowice 273 (9).

Z miejscowości Filipowice bocznymi droga-
mi kierujemy się na północ do Olkusza przez 
miejscowości: Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, 
Lgota w której wjeżdżamy na drogę wojewódzką 
nr 791 w kierunku Olkusza.   W Olkuszu 
skręcamy w DK 94 w prawo w kierunku Kra-
kowa do miejscowości Sienieczno. Tu skręcamy 
w lewo w DW 773 kierunek Skała. Trasą 773 
jedziemy do Zamku w Pieskowej Skale (10) gdzie 
oglądamy kolejne ogrody. Czas przejazdu z Fili-
powic do Pieskowej Skały: 36 km (45 minut)
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Kolejny odcinek trasy krakowskiej wiedzie z Zamku 
w Pieskowej Skały do miejscowości Chrząstowice 
do „Pszczelej Przystani” (11). To 20 km odcinek do 
przejechania w około 20 minut. Z Pieskowej Skały 
bocznymi drogami przez miejscowości: Wielmoża, 
Zadroże, Trzyciąż, Gołaczewy. Odcinek z Pieskowej 
Skały do Wielmoża pokonujemy boczną drogą, 
później DW 794 do miejscowości Chełm gdzie 
skręcamy w lewo do m. Gołaczewy.      

 Z „Pszczelej Przystani”, z Chrząstowic wracamy 
do m. Wielmoża. Tam DW 794 do Skały gdzie 
wjeżdżamy na DW 773 i jedziemy do miejscowości 
Iwanowice Dworskie. Tam opuszczamy DW 773 
i lokalną droga przez Dłubiański Park Krajobra-
zowy dojeżdżamy do krajowej „siódemki” i kierując 
się na Kraków dojeżdżamy do Michałowic. Tu znaj-
duje się dwór z pięknym ogrodem (12). Czas prze-
jazdu to 45 minut i 41 km.  

Z Michałowic jedziemy do Proszowic. Początkowe 
odcinki to drogi boczne, słabo uczęszczane. Trasa 
prowadzi przez miejscowości: Więcławice Stare, 
Sieborowice, Łuczyce, Luborzyca. W Luborzyce 
wjeżdżamy na DW 776 którą dojedziemy do 
centrum Proszowic do Ogrodu Biblijnego (13). 
Odległość od Michałowic to 30 km i 30 minut 
jazdy z czego połowa trasy to DW 776.

Z centrum Proszowic wyjeżdżamy ulicami Kosy-
nierów i Kościuszki w kierunku Słomnik DW 775. 
Jeszcze na terenie miasta skręcamy w prawo na 
lokalną drogę w kierunku miejscowości Pałecznica. 
Jedziemy bocznymi drogami przez Gniazdowice, 
Makocice, Ibramowice, Gruszów. Z Pałecznicy 
do Niezwojowic jest 3 km, również boczną drogą 
obok cmentarza. W Niezwojowicach znajduje się 
Zagroda Edukacyjna „Pszczółki” (14) z kolejnym 
ogrodem na naszym szlaku. Z Proszowic jest 16 
km i około 18 minut jazdy.   



Z Ostrowa DW 776 jedziemy do Proszowic. W Proszowicach 
ulicami: Brodzińskiego, 3 Maja, Reja, Wolności, Wiślaną 
jedziemy bocznymi drogami przez Łaganów, Więckowice, 
Rudno Górne, Stręgoborzyce do Wawrzeńczyc. Tu znajduje 
się Ogród Parafialny (16). Czas jazdy to 25 minut i 20 km.

Kolejne 18 km i 20 minut jazdy to odcinek: Wawrzeńczyce 
– Niepołomice. Z Wawrzeńczyc krajową 79 w kierunku Kra-
kowa. Po wjeździe do Krakowa skręcamy na DK 75 w kierunku 
Brzeska i ulicą Brzeską, przez most na Wiśle wjeżdżamy do 
Niepołomic. Do zamku dojeżdżamy ulicami: Batorego, 3 Maja 
i Parkową. W Niepołomicach znajdują się Ogrody Królowej 
Bony na terenie Zamku Królewskiego (17). Jest to ostatni 
ogród na trasie krakowskiej. Powrót do centrum Krakowa 
DW 964 (w Niepołomicach ulicami Kościuszki i Wielicką) 
przez Staniątki i Podłęże. Następnie wjazd na autostradę A4 
w kierunku Krakowa i Katowic. Do centrum Krakowa z zamku 
w Niepołomicach jest 26 km i około 30 minut jazdy.  
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Trasa Tarnowska

Cała trasa liczy: 239 km.

Trasa tarnowska ma bardzo dobry dostęp 
do szlaków rowerowych Velo:

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) łączy 
Kraków ze Szczucinem a w bliskiej odległości 
od niej znajdują się ogrody w Jadownikach 
Mokrych (10 km) oraz w Brniu (10 km). 
Warto dodać, iż w odległości około 5,5 km 
od WTR znajduje się jedna z największych 
atrakcji turystycznych w regionie tarnow-
skim – Zalipie. 

VeloMetropolis (EuroVelo 4) łączy Kraków 
z Tarnowem. Przez region tarnowski prze-
biega bezpośrednio przez Brzesko (ogrody 
pałacu Goetza w odległości 5 km) i Tarnów 
(przy trasie ogrody hotelu Cristal Park w Tar-
nowie – Mościcach i ogród sensoryczny 
w Parku Strzeleckim).   

VeloDunajec łączy Zakopane przez Nowy 
Sącz, Tarnów z Wiślaną Trasą Rowerową 
w Uściu Jezuickim. Odcinek w regionie na 
południe od Tarnowa jest w budowie lecz 
po ukończeniu ogrody w Zgłobicach, Rzu-
chowej i Lusławicach będą oddalone o kilka 
kilometrów od trasy. 

2.

Małopolski Szlak Ogrodów - Trasa Tarnowska

Ogrody na  po łudn ie  od  Tarnowa 
są najdalej  położone od tras Velo. 
W przyszłości, kiedy zostanie wybu-
dowany odcinek VeloBiała (doliną rzeki 
Biała od Ciężkowic do Tarnowa) połączy 
pozostałe ogrody w Ciężkowicach, Kąśnej 
Dolnej i Zalasowej. Wówczas dojazd do 
trasy będzie nie dłuższy niż kilka km.

Zaczynamy przy dworcu kolejowym w Tarnowie. 
Jeden z najpiękniejszych i największych polskich 
dworców kolejowych odrestaurowany w ostatnich 
latach. Pierwszym ogrodem na trasie jest Ogród 
Sensoryczny w Parku Strzeleckim (1). Z dworca 
jedziemy ulicami: Dworcowa, Krakowska, Sikor-
skiego, Szkotnik, Słowackiego. Czas jazdy samo-
chodem to 5 minut a odległość to 2,2 km.

Z Parku Strzeleckiego ulicami Słowackiego, Nowy 
Świat, Solidarności, Mickiewicza, Starodąbrowska, 
Mostowa Gumniska, Braci Saków wyjeżdżamy 
z Tarnowa i przez Skrzyszów, Szynwałd dojeżdżamy 
do Zalasowej do Ogrodu Trzech Sióstr (2). Czas 
przejazdu to 30 minut a odległość to 24 km.

Z Zalasowej jedziemy w kierunku Ciężkowic przez 
Joniny, Ryglice (ulicami: Podkarpacka, Tarnowska, 
11 listopada), Żurową, Ołpiny, Olszyny, Rzepien-
nik Biskupi i Strzyżewski i ulicami Partyzantów, 
Stawiska, Słoneczną i Spokojną dojeżdżamy 
do najnowszej atrakcji turystycznej regionu – 
Parku Zdrojowego i Ogrodu Sensorycznego 
w Ciężkowicach (3). Odległość z Zalasowej: 38 km 
i 40 minut jazdy.

Kolejny odcinek liczy 3 km i można go pokonać 
w kilka minut. Z Parku Zdrojowego ulicami 
Spokojną, Słoneczną, św. Floriana, Grunwaldzką, 
Krynicką (DW 977), Jana Brońka przez most na 
rzece Białej dojeżdżamy do Kąśnej Dolnej. Przy 
Dworku Paderewskiego znajduje się piękny park 
w stylu angielskim (4).
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Z miejsca związanego z Paderewskim udajemy się 
do miejsca związanego z mistrzem Pendereckim. 
Do Lusławic - zespołu dworsko-parkowego 
należącego do Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich 
(5) a obecnie jest częścią Europejskiego Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i należy do 
Skarbu Państwa udajemy się przez Kąśną Górną, 
Jastrzębię, Słoną, Zakliczyn (ulicami: Sobieskiego, 
Malczewskiego), Kończyska. Rezydencje mistrzów 
dzieli 20 km i 20 minut jazdy malowniczymi droga-
mi Pogórza Rożnowskiego.  

Z Lusławic przez Wróblowice, Janowice, Lubinkę, 
Szczepanowice dojeżdżamy do Rzuchowej. 
Przy Centrum Produktu Lokalnego znajduje się 
ogródek edukacyjny (6). Odległość z Lisławic to 
20 minut i 20 km malowniczą, drogą z serpen-
tynami i podjazdami. 

Z Rzuchowej jedziemy do kolejnego ogrodu 
zlokalizowanego w Zespole Dworsko-Parkowy 
w Zgłobicach (7). Do Zgłobic przez Koszyce 
Małe jedziemy malowniczym wąwozem. Do 
przejechania jest 5 km i 7 minut. 

Ze Zgłobic udajemy się do Brzeska dawną 
czwórką a obecnie drogą krajową nr 94 przez 
Wojnicz, Łopoń, Sufczyn, Dębno i Jadowniki. 
W Brzesku ulicami Kościuszki, Popiełuszki do 
ronda na którym kierujemy się na południe 
w kierunku Nowego Sącza ulicami Mickiewicza 
(250m) i Browarną do Pałacu i Ogród Pałacu 
Goetzów Okocimskich (8). Czas jazdy to 25 
minut i 23 km.
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Z Brzeska ulicami Browarną, Mickiewicza, 
Popiełuszki, Leśną dojeżdżamy do węzła auto-
stradowego i dalej DW 768 jedziemy w kierunku 
północnym przez Mokrzyska, Przyborów, Niedzie-
liska. W miejscowości Niedzieliska zjeżdżamy 
z DW 768 i kierujemy się do centrum Szczurowej. 
Na Rynku w Szczurowej skręcamy w prawo na 
DW 964 w kierunku Tarnowa. Po przejechaniu 
1 km z Rynku skręcamy w lewo na Wietrzycho-
wice i przez miejscowości Włoszyn, Zaborów 
dojeżdżamy do Jadownik Mokrych. Tu w Ośrodku 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej znajduje się Ogród Hortiterapii 
(9). Czas jazdy z Brzeska to 32 minut i 32 km.

Ostatni odcinek tarnowskiej trasy liczy 30 km 
i można objechać w pół godziny. Z Brnia kierujemy 
się na południe do Dąbrowy Tarnowskiej i później 
krajową 73 przez Lisią Górę, węzeł „Tarnów-Cen-
trum” na A4 wjeżdżamy do Tarnowa. Do ostat-
niego ogrodu znajdującego się dzielnicy Mościce 
przy hotelu Cristal Park (11) jedziemy ulicami: 
Nowodąbrowską, al. Matki Bożej Fatimskiej, Mic-
kiewicza al. Solidarności, Szujskiego, Mościckiego, 
Kwiatkowskiego, ks. Indyka, Traugutta.            

Z Jadownik Mokrych jedziemy do kolejnego 
ogrodu znajdującego się w zespole dworsko – 
parkowym w Brniu, w gminie Olesno (10). Czas 
jady to 44 km i 44 minuty. Z Jadownik przez 
Wał Rudę (miejsce urodzin i śmierci bł. K. Kóz-
kówny) dojeżdżamy do DW 964 kierujemy się 
w kierunku Tarnowa przez Zabawę, Biskupice 
Radłowskie do Żabna. Tam jedziemy DW 973 
(ulicami; Tarnowska, Rynek, Kilińskiego w Żabnie) 
przez Niecieczę, Otfinów, Żelichów i w Woli 
Żelichowskiej opuszczamy DW 973 i skręcając 
w prawo dojeżdżamy do Zalipia, przez które 
przejeżdżamy. Po przejechaniu Zalipia dojeżdżamy 
do skrzyżowania w miejscowości Niwki, skręcamy 
w lewo w kierunku Olesna i Dąbrowy Tarnowskiej. 
W Oleśnie skręcamy w lewo i po przejechaniu 3 
km dojeżdżamy do parku w Brniu.
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Trasa Sądecka

Cała trasa liczy: 218 km.

Trasa sądecka ma bardzo dobry dostęp do 
szlaków rowerowych Velo:

VeloDunajec łączy Zakopane przez Nowy 
Sącz, Tarnów z Wiślaną Trasą Rowerową 
w Uściu Jezuickim.  Ogrody w Zakopanem 
i w Nowy Sączu leża w odległości kilku kilo-
metrów od trasy.

VeloNatura (EuroVelo 11) łączy Muszynę 
z Nowym Sączem i dalej VeloDunajec z Tar-
nowem i Krakowem. W sąsiedztwie trasy 
znajdują się cztery ogrody w Muszynie oraz 
Ogród Marzeń w miejscowości Myślec pod 
Nowym Sączem.  

3.

Małopolski Szlak Ogrodów - Trasa Sądecka

Ogród w Łostówce pod Mszaną Dolną 
jest oddalony o 5 km od planowanej trasy 
VeloRaba. Jedynie ogród w Uściu Gor-
lickim jest oddalony w dużej odległości od 
istniejących czy planowanych tras Velo.

Wycieczkę po trasie sądeckiej zaczynamy 
w samym centrum Zakopanego przy Górskim 
Ogrodzie  Botanicznym im. Mariana Raciborskiego 
(1). Nowy Sącz jest w połowie trasy – jeśli zdecy-
dujemy się na rozpoczęcie zwiedzania z Nowego 
Sącza to musimy podzielić trasy na 2 części: na 
wschód i na zachód od stolicy regionu. Z Zakopa-
nego jedziemy w kierunku Krakowa „zakopianką” 
do miejscowości Rabka Zdrój (węzeł Zabornia; 
skrzyżowanie tras nr 7 i 47) po drodze mijając: Po-
ronin, Szaflary i Nowy Targ. Z Rabki Zdrój (ulicami: 
Kilińskiego, Rynek, Sądecką) do Mszany Dolnej 
jedziemy krajową 28. W Mszanie Dolnej ulicami 
Mroza, Marka, dojeżdżamy do Mszany Górnej 
w której skręcamy w lewo w kierunku Łostówki. Po 
przejechaniu łącznie 63 km i ponad godziny jazdy 
dojeżdżamy do Ogrodu Ozdobnego (2).

Z Łostówki kierujemy się do Nowego Sącza. 
Początkowo bocznymi drogami przez Wilczyce, 
Jurków do miejscowości Dobra (10 km), gdzie 
skręcamy w prawo na drogę krajową nr 28, którą 
przez Limanową i Chełmiec dojeżdżamy do Nowe-
go Sącza pod zamek. Następnie przez Rynek, 
ulicami Szwedzką, Wąsowiczów, Kościuszki, 
Jagiel lońską, św. Kunegundy, Węgierską, 
Popradzką (tuż przed Starym Sączem) wyjeżdżamy 
z Nowego Sącza i dojeżdżamy do miejscowości 
Myślec gdzie znajduje się Ogród Marzeń (3). Cała 
trasy z Łostówki do Myślca przez Nowy Sącz liczy 
57 km a czas potrzebny do jej pokonania wynosi 
ponad godzinę (ok. 70 minut).

Z Myślca przez miejscowość Żeleźnikowa Wiel-
ka wjeżdżamy do Nowego Sącza i ulicami Maj-
dan, Małą Porębą, Juranda, Krętą Nawojowską, 
Alejami Piłsudskiego, Pułkownika Władysława 
Beliny-Prażmowskiego, Lwowską dojeżdżamy do 
Miasteczka Galicyjskiego przy którym działa ogród 
edukacyjno-sensoryczny (4). Czas przejazdu to 17 
minut i odległość 14 km.
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Z Miasteczka Galicyjskiego wyjeżdżamy z Nowe-
go Sącza ulicą Lwowską i dalej jedziemy krajową 
28 w kierunku Jasła. Po przejechaniu 25 km 
w miejscowości Ropa skręcamy w prawo w kie-
runku Wysowej Zdrój. Z Ropy przez Klimkówkę 
dojeżdżamy do Uścia Gorlickiego do Rodzinnego 
Ogrodu Mazurówka (5). Czas przejazdu to 40 
minut i odległość 40 km.  

Z Uścia Gorlickiego bocznymi, wąskimi ale 
i malowniczymi drogami jedziemy w kierunku 
Muszyny po drodze mijając miejscowości: Czar-
na, Śnietnica, Banica, Czyrna. W Miejscowości 
Mochnaczka Wyżna, po przejechaniu 24 km, 
dojeżdżamy do drogi krajowej nr 75 z Nowego 
Sącza do Muszynki i dalej na Słowację. Skręcamy 
w prawo w kierunku Nowego Sącza i po 1,2 km 
skręcamy w lewo na Krynicę Zdrój. Po kolej-
nych 2 km dojeżdżamy do DW 981 która łączy 
Grybów z Krynicą Zdrój. Skręcamy w lewo w kie-
runku Krynicy Zdrój i Muszyny. Ulicami Sądecką, 
Piłsudskiego, Kraszewskiego dojeżdżamy do 
Powroźnika a następnie do Muszyny. W Muszynie 
są 4 ogrody zlokalizowane w bliskiej odległości: 
Ogrody Biblijne przy ul. Kościelnej (6), Park 
Kultury i Dawnego Rzemiosła przy ul. Kity (7), 
Ogrody Sensoryczne przy al. Zdrojowej (8) oraz 
nieco dalej Ogród Magiczny (9). Czas przejazdu 
z Uścia Gorlickiego do Muszyny wynosi 50 minut 
a odległość to 43 km.     
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II. Propozycje wycieczek

„Niedzielny wypad za miasto: 
Kraków i okolice”

1.

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

Propozycja jednodniowej 
wycieczki dla rodziny:

Zapraszamy na jednodniową 
wycieczkę po regionie kra-
kowskim. Cała trasa liczy około 
180 km a czas samego prze-
jazdu to około 3,5 godziny.

Wycieczkę rozpoczynamy w Kra-
kowie skąd wyjeżdżamy z miasta ulicą 
Radzikowskiego w kierunku Zabie-
rzowa i autostrady A4, którą jedziemy 
w kierunku Katowic, do węzła Rudno 
(uwaga: odcinek płatny, płacimy na 
bramce w Balicach), następnie przez 
Alwernię drogami wojewódzkimi 780 
i 781 dojeżdżamy do Zatora. Za mia-
steczkiem, w kierunku Oświęcimia 
znajduje się największy park rozrywki 
w Polsce – Energylandia. Park Rozryw-
ki oferuje kilkadziesiąt atrakcji, które 
znajdują się na obszarze 43 hektarów. 
Przeznaczony jest dla wszystkich grup 
wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży 
jak i osób dorosłych. Podzielony jest na 
6 stref:



• Bajkolandia - kraina dziecięcych 
pragnień, wkraczające do niej 
maluchy przenoszą się w świecie 
swoich marzeń, spotykają się z po-
staciami ulubionych bajek.

• Strefa familijna - proponuje atrakcje 
dla całych rodzin, lecz na części z nich 
obowiązuje ograniczenie wzrostu - 
min. 140 cm.

• Strefa ekstremalna - to fenomenal-
na rozrywka dla wszystkich, którzy 
chcą zmierzyć się ze strachem, 
dostarczająca maksimum adrenaliny, 
potężną dawkę radości i zabawy na 
najwyższych obrotach.

• Water Park - naśladuje tropikalną 
wyspę,  z  mnóstwem atrakc j i , 
zakątków, wodnych zabaw. W jej 
skład wchodzi Big Milk Water Park, 
Tropical Fun oraz Exotic Island.

• Smoczy Gród - niesamowite miejsce 
wyglądające jak miasteczko wyjęte 
prosto z „Władcy pierścieni” albo 
tajemniczego „Wiedźmina”. Ulicz-
ki stylizowane na średniowieczny 
gotyk, epokowa architektura, ruiny 
kunsztownych zamków, a wszystko 
wykonane z drewna i kamieni. To 
niezwykła kraina fantasy zdobiona 
pochodniami, a także innymi dopra-
cowanymi dekoracjami.

• Aqualantis - główną atrakcją strefy 
jest roller coaster Abyssus.

Z racji swojej wielkości i ilości atrakcji 
czas spędzany w tym miejscu wyno-
si średnio ok. 8 godzin. Na miejscu 
znajdują się liczne punkty gastronomicz-
ne, w których można zamówić obiad. 
My zachęcamy aby z Zatora zajrzeć do 
leżącego 20 km na południe – Inwałdu. 
Miejscowość słynie z Parku Minia-
tur „Świat Marzeń”, w skład którego 
wchodzą m.in. Warownia, Zielony La-
birynt, „Dinoland”, wioska mongolska, 
w okresie zimowym „Kraina światła” 
a także Ogród Jana Pawła II. „Pa-
pieski ogród” to miejsce, w którym po 
pokonaniu 96 schodów i wejściu na 
22-metrową wieżę widokową można 
zobaczyć namalowany za pomocą po-
nad 20 tys. drzew, krzewów i kwiatów 
3-hektarowy obraz przedstawiający 
postać papieża Polaka w otoczeniu Ba-
zyliki św. Piotra w Watykanie oraz ba-
zyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach. 
Sam ogród można zwiedzać wędrując 
alejkami wśród zieleni. Długość alejek 
wynosi 8 km.

Jeśli nie mamy w planach wypadu do 
Inwałdu to z Energylandii jedziemy 
drogą krajową nr 44 (przebiegającą 
wzdłuż parku rozrywki) do Oświęcimia. 
Dla tych, którzy jednak wybrali Inwałd 
proponujemy również zakończyć 
wycieczkę w Oświęcimiu, do którego 
dojedziemy przez Andrychów i Kęty. 
W mieście pokoju, jak reklamuje się 
Oświęcim, który znany jest przede 
wszystkim z obozów zagłady KL Ausch-
witz i KL Auschwitz-Birkenau znajduje 
się największy ogród restauracyjny 
w Polsce, znajdujący się przy willi, 
w której ulokowano restaurację Por-
tobello Ristorante. W restauracyjnym 
ogrodzie okalającym zabytkową willę 
z 1935 r. spotkać można około 70 ga-
tunków roślin, kilkudziesięcioletnie drze-
wa a także… dzikie zwierzęta. Jest to 
fantastyczne miejsce, nie tylko na obiad 
czy romantyczną kolację pośród zieleni, 
ale również do odpoczynku w samym 

Dodatkowo w okresie zimowym na 
wszystkich czeka „Wintern Kingdom” 
z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym czy 
największym w kraju ogrodem światła.
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Informacja praktyczne:
Energylandia 
al. 3 Maja 2, 32-640 Zator
tel. +48 33 486 15 00
e – mail: info@energylandia.pl 
www.energylandia.pl 

Informacje praktyczne:
Ogród Jana Pawła II Inwałd
ul. Wadowicka 167, 
34-120 Inwałd
tel. +48 535 335 388
e - mail: info@ogrodjp2.pl 
www.ogrodjp2.pl 

centrum miasta. Usytuowanie ogrodu 
na naturalnym zboczu oraz jego spora 
powierzchnia (1750 m kw) pozwala 
poczuć się w nim swobodnie, nawet 
pomimo sporej ilości gości. W ogrodzie 
znajduje się również niewielki staw, 
w którym pływają złote rybki. Ścianę 
frontową willi, której wnętrza również 
pełne są zieleni (zwłaszcza oranżeria), 
porasta bluszcz, który w zależności 
od pory roku zmienia kolory, a tym 
samym wygląd całej willi. My poleca-
my zakończyć naszą wycieczkę kolacją 
w ogrodzie. 



Informacje praktyczne:
Największe ogrody restauracyjne 
w Polsce - Portobello Ristorante
ul. Władysława Jagiełły 27, 
32-600 Oświęcim
tel. +48 880 433 005
e – mail: 
info@portobello-ristorante.pl 
www.portobello-ristorante.pl 

Informacje praktyczne:
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, 32– 600 Oświęcim
tel. 33 842 44 27
email: muzeum@muzeum-zamek.pl
www.muzeum-zamek.pl 

Informacje turystyczne:
InfoKrakow w Krakowie
ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków
tel.: +48 12 354 27 10
e – mail: powisle@infokrakow.pl
www.infokrakow.pl  

Centrum informacji turystycznej 
w Oświęcimiu
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 
Oświęcim
tel.: +48 33 843 00 91
e – mail: 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl
www.it.oswiecim.pl 

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

Zachęcamy do pozostania w Oświę- 
c imiu na dłużej .  W mieśc ie jest 
rozwinięta baza noclegowa. Proponu-
jemy zwiedzanie zamku z początku 
XVI wieku, panoramę miasta i okolicy 
z wieży zamkowej oraz tunele, które 
wydrążone są pod wzgórzem zam-
kowym. Są dwa główne tunele - star-
szy, usytuowany na osi zachód-wschód 
i nowszy - na osi północ południe. Star-
szy, pięćdziesięciometrowy tunel po-
chodzi prawdopodobnie z końca XVIII 
wieku. Drugi z tuneli, nieco dłuższy, 
wykonany został w okresie okupacji hi-
tlerowskiej w latach 1939-1945. Obec-
nie w tunelach znajduje się atrakcja tu-
rystyczna dla wszystkich - interaktywna 
trasa historyczna “Gra o Niepodległą”, 
która ma charakter fabularnej ścieżki 
i dotyczy wydarzeń z okresu I wojny 
światowej na ziemiach polskich (1914 
- 1918). 

Z Oświęcimia do Krakowa wracamy 
albo trasą krajową nr 44 przez Za-
tor i Skawinę albo przez Chrzanów 
i autostradą A4.



Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) 
łączy bezpośrednio Oświęcim 
z Krakowem i Niepołomicami.  
Natomiast VeloSkawa łączy Ogród 
Jana Pawła II z Tomicami i Wado-
wicami; odległość od trasy wynosi 
10 km.

Trasa szlaku:

„Niedzielny wypad za miasto: Nowy 
Sącz i okolice”

2.

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

Propozycja jednodniowej 
wycieczki dla rodziny:

Zapraszamy na jednodniową 
w y c i e c z k ę  p o  r e g i o n i e 
sądeckim. Cała trasa liczy 
około 107 km a czas samego 
przejazdu to około 2,5 godziny.

Wycieczkę rozpoczynamy w Nowym 
Sączu skąd wyjeżdżamy z miasta ulicą 
Nawojowską w kierunku Krynicy 
i Muszyny. W Krynicy Zdrój, 32 km 
od centrum Nowego Sącza znajdu-
je się Muzeum Zabawek. Na około 
300 m2 zgromadzono ponad 3000 
światowej klasy eksponatów. Najstarsze 
z prezentowanych w obiekcie zbiorów, 
pochodzą jeszcze z czasów prehisto-
rycznych i zostały znalezione podczas 
wykopalisk archeologicznych w Elblągu. 
Eksponaty pochodzą z niemal wszyst-
kich epok od starożytności do lat 80. 
dwudziestego wieku.A4
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Informacje praktyczne:
Muzeum Zabawek
ul. Piłsudskiego 2, 33-380
Krynica-Zdrój
tel. 783 783 139 
oraz 693 634 114
e-mail: krynica@muzeum-zabawek.pl
www.muzeum-zabawek.pl
Czynne codziennie również 
w weekendy  

Informacje praktyczne:
Ogród Biblijny w Muszynie
ul. Kościelna 64, 33-370 Muszyna
tel.: 511 041 322
e - mail: 
muszynskieogrodybiblijne@gmail.com 
www.muszynskieogrodybiblijne.pl

Z Krynicy do Muszyny jest tylko 10 km. 
W Muszynie są 4 ogrody zlokalizowane 
w bliskiej odległości: Ogrody Biblijne 
przy ul. Kościelnej, Park Kultury i Daw-
nego Rzemiosła przy ul. Kity, Ogrody 
Sensoryczne przy al. Zdrojowej oraz 
nieco dalej Ogród Magiczny.

Kolejnym miejscem, do którego warto 
zajrzeć z dzieciakami są Ogrody Sen-
soryczne zwane Ogrodami Zmysłów. 
Miejsce to ma silniej niż zwykłe ogrody 
oddziaływać na nasze zmysły, służyć 
mogą do celów terapeutycznych i edu-
kacyjnych, a także jak wszystkie inne 
ogrody do relaksu. Muszyńskie ogro-
dy dostosowane są do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami a także dla 
rodzin z dziećmi w wózkach. Ogrody 
Sensoryczne podzielone są na 8 stref:

• Strefa zdrowia – to siłownia plene-
rowa usytuowana wśród barwnych 
klombów, świerków i klonów. 

• Strefa zapachu – czyl i  strefa 
aromatycznych roślin, w której 
natężenie zapachów jest najbardziej 
intensywne. Osoby niewidome 
w celach poznawczych i dydaktycz-
nych będą mogły dotknąć każdą 
roślinę, rozetrzeć w dłoniach ich liście 
czy płatki aby wydobyć ukryty w nich 
zapach. Wśród wonnych roślin, 
np. hiacyntów i jodeł, odnajdziemy 
również kuchenne przyprawy: wonny 
tymianek, szałwię, miętę.

• Strefa dźwięku – jest to strefa, 
w której warto się wsłuchać w szum 
drzew, śpiew ptaków, szmer wody ze 
strumienia, chrzęst żwiru pod sto-
pami. Całość strefy została zapro-
jektowana tak, aby intensyfikować 
dźwięki wokół.

• Strefa zapachowo-dotykowa – w tej 
części ogrodu rośliny zostały tak do-
brane aby przyciągały różnorodną 
fakturą, kształtami liści i kwiatów 
oraz bogactwem zapachów.

• Strefa smaku – rosną tu krze-
wy i drzewa owocowe takie jak 
czereśnie, porzeczki, maliny, których 
można skosztować w czasie owoco-
brania.

• Strefa wzroku – zna jduje s ię 
w zasadzie w całym kompleksie. 
Oczy cieszą kolorowe kompozy-
cje kwiatowych dywanów. Z wieży 
widokowej rozciąga się panorama 
na ruiny muszyńskiego zamku, 
barokowy kościół w centrum miasta, 
a jeśli będziemy mieć szczęście do 
pięknej pogody i dobrej widoczności 
dostrzeżemy też panoramę Tatr.

• Strefa Afrodyty – to wyjątkowa 

Ciekawą atrakcją jest też źródełko 
wody mineralnej Maryja, z którego 
można korzystać w godzinach otwarcia 
Ogrodów.

• pierwsza przedstawia historię 
zbawienia, od stworzenia świata, 
aż do wydarzeń przedstawionych 
w Apokalipsie św. Jana, 

Ogrody Biblijne są artystyczną wizją 
Słowa Bożego. Ukazują sceny z Pi-
sma Świętego i Nowego Testamentu. 
W Ogrodach spotkać można rośliny 
znane z Biblii, występujące naturalnie 
w Jerozolimie i Palestynie. Muszyńskie 
O g ro d y  B i b l i j n e  s ą  c z w a r t y m 
i największym w Polsce tego typu 
obiektem. Podzielone są na pięć części: 

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

• druga to Ogród Krajobrazów Bibli-
jnych, 

• trzecia – przedstawia wybrane 
tematy z nauczania proroków, 

• czwarta to Dziecięcy Ogród Biblijny
• piąta to Ogród dla Zakochanych.

część ogrodu, powstała z sadzonych 
z miłości przez nowożeńców drze-
wek rajskich jabłoni. Jej patronką 
jest grecka bogini miłości, Afrodyta, 
której posąg symbolicznie podlewa 
te drzewka. Z roku na rok sadzonek 
przybywa i zapewne za jakiś czas 
piękne drzewa będą dawać cień 
kolejnym pokoleniom.

• Strefa baśni i legend o Muszynie 
– jest to najmłodsza ze stref, która 
nawiązuje do wierzeń mieszkańców 
dawnego Państwa Muszyńskiego. 
Poznamy tutaj historię bicia monet 
na muszyńskim zamku, opowieści 
o ukrytym skarbie czy legendy 
o studnicach i diable Borucie, zo-
baczymy chatki czarownicy i zielarki, 
młynarza i mieszczki.



Informacje praktyczne:
Ogrody Sensoryczne  
Aleja Zdrojowa w Muszynie
www.muszyna.pl 

Godziny otwarcia: 
całorocznie, całodobowo

Zwiedzanie: bezpłatne – 
ogólnodostępny park zdrojowy

Wejście: od ul. S. Mściwujewskiego, 
powyżej sanatoriów uzdrowi-
skowych (dogodne dla osób 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich lub rodzin z dziećmi), 
a także od strony pijalni wody mi-
neralnej Antoni (wejście schodami 
na szczyt Suchej Góry)

Informacje praktyczne:
Ogrody Magiczne 
Aleja Zdrojowa w Muszynie
www.muszyna.pl 

Godziny otwarcia: całorocznie, 
całodobowo

Zwiedzanie: bezpłatne – 
ogólnodostępny park zdrojowy
Wejście: od strony pijalni An-
toni, przystosowana dla osób 
poruszających się na wózkach in-
walidzkich lub rodzin z dziećmi 

Ciekawostki związane z ogro-

dami:

w marcu  lub  w kw ie tn iu 
(w zależności od zimy) ogrody 
pokryte są milionami krokusów 
na terenie parku znajduje się 
specjalna wiata wypoczynkowa, 
gdzie można rozpalić ognisko, 
należy zapewnić we własnym 

Ciekawostki związane z ogro-

dami:

• nieopodal ogrodów prze-
biega niebieski szlak pieszy 
do Legnawy na Słowacji – 

Trzecią naszą propozycją w Muszynie 
jest Magiczny Ogród zwany również 
Ogrodem Miłości. Znajduje się tuż obok 
Ogrodu Sensorycznego i przypomina 
ogrody greckie lub rzymskie. Na 7 hek-
tarach ustawiono rzeźby bogów grec-
kich, muz, pór roku. Jedną z najciekaw-
szych jest przedstawienie jesieni, do 
złudzenia przypominające postać Dio-
nizosa – boga wina i dobrej zabawy. 
Pośród alejek spotkamy posągi Adonisa, 
Hebe, Antiope i Kaneforę. Wieczorem 
ogród jest iluminowany i staje się bar-
dzo romantyczną scenerią. Stawy, gej-
zery oraz szum drzew i śpiewy ptaków 
sprawiają, że jest to idealne miejsce na 
odpoczynek. Część terenów jest mocno 
nasłoneczniona, co sprzyja heliotera-
pii czyli leczeniu promieniami słońca. 
Metoda ta została udowodniona przez 
duńskiego lekarza Nielsa Ryberga Fin-
sena, który otrzymał nagrodę Nobla. 
Za pomocą promieni słonecznych 
można oddziaływać na układ nerwowy, 

leczyć problemy skórne. Dzięki słońcu 
w naszym organizmie wytwarza się 
również witamina D3. 

Ogród ten to nie tylko rośliny czy 
rzeźby ale również ptactwo i zwierzęta. 
Spotkać tu można na przykład kaczki, 
łabędzie, pawia białego, świstuna chilij-
skiego oraz alpaki.

czas przejścia ok. 1,5 godz. 
w jedną stronę.

• woda mineralna w pijal-
ni Antoni jest bezpłatna 
i udostępniana do własnego 
naczynia 

zakresie opał oraz pozostawić 
po sobie czystość i porządek 
w ogrodach sensorycznych 
nowożeńcy i pary obchodzące 
okrągłe rocznice zawarcia 
związku małżeńskiego mogą 
posadzić drzewko miłości. 
Szczegółowe informacje 
dostępne są na http://muszy-
na.pl/pl/1908/2228/drzew-
ka-milosci.html



Informacje turystyczne:
Centrum informacji turystycznej 
w Nowym Sączu
ul. Szwedzka 2, 
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 24 22
ce-mail: it@nowysacz.pl 
www.ziemiasadecka.info 

Informacja turystyczna 
w Muszynie 
Rynek 34, 33-370 Muszyna
tel.: +48 18 534 91 61
e-mail: cit@muszyna.pl 
www.muszyna.pl 

Informacja turystyczna 
w Krynicy Zdrój 
ul. Zdrojowa 15,
33-380 Krynica-Zdrój
tel.: +48 18 472 55 77
e-mail: 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynica-zdroj.pl 

i

Podczas pobytu w Muszynie polecamy 
atrakcje Centrum Sportu i Rekreacji 
na Zapopradziu (tuż obok ogrodów). 
Baseny rekreacyjne ze zjeżdżalniami, 
jacuzzi, park linowy, lodowisko czy sala 
zabaw to propozycja spędzenia aktyw-
nego czasu dla całej rodziny. Na miejscu 
znajduje się również restauracja oraz 
pijalnia czekolady, które zaspokoją głód 
podczas zwiedzania i zabawy.    

Wyjeżdżając z Muszyny w kierunku 
Nowego Sącza warto zatrzymać się 
w Rytrze. Nad miejscowością górują 
ruiny zamku zbudowanego prawdopo-
dobnie na przełomie XIII i XIV wieku. 
W przeciągu ostatnich lat częściowo 
odrestaurowano zamek, który jest 
bez wątpienia jedną z większych 
atrakcji Doliny Popradu. Z ruin zamku 
rozprzestrzenia się przepiękny widok 
na okolicę. Warto dodać, że dla dzie-
ciaków jest jeszcze jedna gratka – na 
terenie Popradzkiego Parku Krajobra-
zowego wytyczono „Rogasiowy Szlak”. 
Nazwa szlaku pochodzi od lektury dla 
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Informacje praktyczne:
Centrum Rekreacji i Sportu 
ZAPOPRADZIE
Al. Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna
e – mail: biuro@zapopradzie.pl 
www.zapopradzie.pl 

dzieci, napisanej przez Marię Kownacką 
“Rogaś z Doliny Roztoki”. Pisarka dużo 
czasu spędzała w Rytrze (1955-59 r.), 
mieszkała w domu, w którym działa się 
akcja jej książki. Postacie w tej opowieści 
były autentyczne, z koziołkiem Roga-
siem i psem Łobosiem włącznie. Trasa, 
oznaczona kolorem zielonym, posiada 
14 opisanych przystanków, a najdłuższa 
wersja ścieżki ma około 12 km. Przys-
tanek początkowy jest przy źródle Ka-
tarzyna w okolicach stacji narciarskiej 
Ryterski Raj. Najwyżej położonym punk-
tem jest Polana Skałka.

Ostatnim przystankiem na trasie 
jest… ślimak. W miejscowości Wola 
Krogulecka, niespełna 5 km od Rytra, po 
prawej stronie rzeki Poprad znajduje się 
platforma widokowa w kształcie ślimaka. 
Świetne miejsce na zakończenie naszej 
wycieczki, gdyż zachód słońca widziany 
z tej platformy jest nieziemski. Na miej-
scu toaleta, przestronny parking a na 
samą platformę bez problemu wjadą 
osoby na wózkach inwalidzkich czy rod-
zice z dziecięcymi wózkami.

Do centrum Nowego Sącza, które od-
dalone jest o 16 km, dojedziemy drogą 
krajową nr 87, po drodze mijając po 
lewej stronie Starosądeckie Błonia 
z ołtarzem papieskim. W tym miejscu 
w czerwcu 1999 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II celebrował mszę św. Jest to 
jedyny w Polsce ołtarz papieski zacho-
wany w miejscu, w którym odbywały 
się uroczystości religijne z udziałem 
papieża - Polaka.
 



Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Przez Nowy Sącz biegnie VeloDuna-
jec łączący Zakopane z Tarnowem 
i z Wiślaną Trasą Rowerową w Uściu 
Jezuickim. Natomiast Muszynę z No-
wym Sączem łączy VeloNatura (Eu-
roVelo 11). W sąsiedztwie tej trasy 
znajdują się cztery ogrody w Muszynie 
oraz Ogród Marzeń w miejscowości 
Myślec pod Nowym Sączem.  

Trasa szlaku:

NOWY SĄCZ

„Niedzielny wypad za miasto: Tarnów 
i okolice”

3.
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Propozycja jednodniowej 
wycieczki dla rodziny:

Zapraszamy na jednodniową 
wycieczkę po regionie tarnow-
skim. Cała trasa liczy około 115 
km a czas samego przejazdu to 
około 2,5 godziny.

Wycieczkę rozpoczynamy w Tarnowie, 
skąd wyjeżdżamy ulicą Braci Saków 
w kierunku Skrzyszowa i  Rygl ic . 
W Skrzyszowie, 6 km od centrum Tar-
nowa, przy drodze znajduje się jeden 
z największych i najpiękniejszych 
drewnianych kościołów w Małopolsce. 
Świątynia p.w. św. Stanisława została 
wybudowana z fundacji Jana Amora 
Tarnowskiego w 1517 roku przez cieślę 
Jana z Czchowa, o czym informuje 
nas zachowana na portalu sygnatura. 
W Skrzyszowie po prawej stronie od 
kościoła, prowadzi droga do lasu Kruk, 
w którym w podczas II wojny światowej 
hitlerowcy zamordowali około 400 
osób przywożonych z tarnowskiego 
więzienia. O tych tragicznych wydarze-
niach przypomina pomnik. Do tego  
miejsca prowadzą piesze szlaki tury-

Rynek

Platforma
Widokowa
Ślimak

Zamek 
w Rytrze

Muzeum Zabawek 
w Krynicy Zdrój

Ogrody Biblijne
w Muszynie

Ogrody Sensoryczne



styczne, w tym czerwony wokół Tar-
nowa.

Ze Skrzyszowa jedziemy dalej. Po 
drodze, mniej więcej w połowie drogi 
między Skrzyszowem a Szynwałdem 
możemy zjechać z drogi w prawo aby 
po 600 metrach dotrzeć do zbiorni-
ka retencyjnego na potoku Korzeń. 
Głównym zadaniem zbiornika wybu-
dowanego w latach 2012-2014 jest 
ochrona przeciwpowodziowa Tar-
nowa i Skrzyszowa. Główny element 
konstrukcyjny stanowi zapora ziemna 
o wysokości 10,5 m i długości 224 
m. Wykonana z glin miejscowych, 
a zabezpieczona narzutem kamien-
nym, wyposażona w żelbetowy przelew 
wieżowy. Maksymalna pojemność 
zbiornika przy uwzględnieniu rezer-
wy powodziowej to 759 tyś. m3, po- 
wierzchnia zalewu 18,2 ha. Niestety nie 
ma możliwości kąpieli a infrastruktura 
turystyczna (ławeczki, ścieżki space-
rowe i rowerowe) są dopiero w planach.    

Jadąc  da le j  w k ie runku  Ryg l i c , 
w Szynwałdzie mijamy kościół p.w. 
Najświętszej  Maryi  Panny Szka-
plerznej, który został wybudowany 
w miejscu poprzedniej drewnianej 
świątyni w latach 1910-1918, według 
projektu Adolfa Juliusza Stapfa. Na 
szczególną uwagę zasługują witraże 
w stylu secesyjnym projektu Stefana 
Matejki – bratanka Jana. Nieco dalej, 
w Zalasowej mijamy kościół pod we-
zwaniem św. Jana Ewangelisty, wybu-
dowany w latach 1844 –1848, stara-
niem proboszcza ks. Piotra Paszywki, 
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nakładem księcia Władysława San-
guszki i przy wsparciu parafian.

Po przejechaniu 23 km z centrum Tar-
nowa dojeżdżamy do ogrodu „Trzy 
Siostry” znajdującego się na terenie 
skansenu kultury indiańskiej FORT 
WAPITI. Ta osobliwa nazwa ma swoje 
uzasadnienie... Otóż, wśród roślinności 
rosnącej w Forcie znajdują się Trzy 
Siostry —tak Irokezi, czyli Indianie 
zamieszkujący północno-wschodnie 
Stany Zjednoczone i Kanadę, nazy-
wali uprawiane obok siebie kukurydzę, 
fasolę i dynię. W kuchni Trzy Siostry 
świetnie się uzupełniają, ponieważ die-
ta złożona z kukurydzy, fasoli i dyni jest 
kompletna i zbilansowana.

Zadaniem kukurydzy jest dostarczenie 
węglowodanów, fasola bogata jest 
w białka i aminokwasy, których nie ma 
w kukurydzy, zaś dynia dostarcza wita-
min i minerałów, których nie ma ani 
w kukurydzy ani w fasoli.

W ogrodzie spotkamy rośliny prerii 
amerykańskiej, rośliny uprawne i jadalne 
oraz kolekcję drzew i krzewów typo-
wych dla flory amerykańskiej. Poznamy 
ich zastosowanie w lecznictwie, kuch-
ni oraz w życiu codziennym ludności 
rdzennych Amerykanów.

Pamiętacie jak w dzieciństwie bawiliście 
się w Indian? Budowaliście prymitywne 
szałasy, biegaliście boso, z wymalowaną 
twarzą? Dzisiaj w Zalasowej, położonej 
w gminie Ryglice możecie spełnić 
swoje dziecięce fantazje. Czekają na 



Was indiańskie namioty, ciekawe za-
bawy. Poznacie historie kraju Siuxów 
i Czarnych Stóp... postrzelacie z łuku...

Z Zalasowej możemy pojechać 11 
km dalej na wschód do Lubczy, gdzie 
w kościele parafialnym zbudowa-
nym w latach 1895-1899 z inicjaty-
wy proboszcza ks. Józefa Lanartowi-
cza, autorstwa Jana Sas-Zubrzyckiego 
podziwiać można świeżo odrestauro-
wane bogate polichromie. Wzorowa-
ne były na bazylice we francuskim 
Lourdes a wykonane prawdopodobnie 
w latach 1912-1913. Ich autorem był 
Julian Krzeczkowski; przedstawione 
sceny figuralne, jak również ornamen-
tyka nawiązują do stylu Jana Matejki 
i wystroju kościoła Mariackiego w Kra-
kowie.

Z Lubczy przez Kowalową, Ryglice 

Nieopodal Rynku znajduje się najnow-
sza atrakcja turystyczna w Ciężkowicach 
- Park Zdrojowy im. Zbigniewa Jurkie-
wicza. Park zajmuje ponad 6 hektarów. 
Na jego terenie znajdują się urządzenia 
do hydroterapii, brodziki z łazienkami 
mineralnymi, ogrody wodne, tężnia 
solankowa, siłownia plenerowa, plac za-
baw dla dzieci, alpinarium (ogród ze skał 
i ziemi z górskimi układami roślinności), 
arboretum (ogród dendrologiczny) oraz 
wrzosowisko i ogród sensoryczny. Przez 
park turystów prowadzą wytyczone 
alejki i kładki. Nieopodal Parku znajdu-
je się Skamieniałe Miasto czy Wąwóz 
Czarownic, które również są warte 
odwiedzenia.

Do wąwozu prowadzi ścieżka scho-
dząca w dół i zabezpieczona poręczami. 
Wąwóz zaczyna się zaraz za kładką 
na dopływie potoku Ostruszanka. Po 
przejściu około 45 m kończy się on 
pionową ścianą skalną o wysokości 
kilkunastu metrów, z której spada 
wodospad. Jest to wodospad schod-
kowy, mający dwa progi zbudowane 
z piaskowca ciężkowickiego. Łącznie 
ma wysokość 14 m. Nazwa wodospa-
du związana jest z legendą, według 
której w wąwozie tym czarownice 
wraz z diabłami odprawiają swoje 

Informacje praktyczne:

„Ogrody Trzy Siostry” - Wioska 
indiańska „Fort Wapiti” 
ul. Reja, 33-159 Zalasowa
Wycieczki należy rezerwować 
telefonicznie: Dariusz Szybka,
tel. 515 237 490
e-mail: wapitifort@gmail.com 
www.wapiti.pl 

Informacje praktyczne:

Park Zdrojowy im Park Zdrojowy 
w Ciężkowicach im. Burmistrza
Zbigniewa Jurkiewicza
ul. Spokojna 33-190 Ciężkowice
https://www.facebook.com/
ParkCiezkowice/ 

Park Zdrojowy w Ciężkowicach 
podzielony jest na cztery strefy:
- strefę lasu i ścieżek spacerowych,
- strefę relaksu dla dzieci i dorosłych,
- strefę zespołu balneologii,
- strefę relaksu przyrodniczego,

Informacje praktyczne:

Muzeum Przyrodnicze im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków 
w Ciężkowicach
ul. 3-go Maja 34, 33-190 
Ciężkowice
Tel. +48 14 6510 038 oraz 
+48 14 6510 032
e-mail: ckultury@ciezkowice.pl
www.muzeum.ciezkowice.pl 
Czynne codziennie również 
w weekendy  
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(przepiękny, drewniany spichlerz 
z 1757 roku jest najstarszym tego 
typu obiektem w regionie, ponadto na 
Rynku w Ryglicach znajduje się fon-
tanna z pomnikiem Pogórzańska Pe-
nelopa - zwanym pomnikiem emigran-
ta a potocznie „pomnikiem Teściowej” 
autorstwa tarnowskiego rzeźbiarza 
Jacka Kucaby), Bistuszową, Dąbrówkę 
Tuchowską, Gromnik dojeżdżamy do 
Ciężkowic. W sumie z Lubczy do prze-
jechania mamy 35 km.

W Ciężkowicach na początek poleca-
my zwiedzanie Muzeum Przyrodnicze-
go im. Krystyny i Włodzimierza Tom-
ków. Początki muzeum to rok 1989. 
W 2011 roku otwarto rozbudowaną 
i nowocześnie wyposażoną placówkę 
muzealną, która jest chętnie odwiedza-
na przez grupy turystyczne ze względu 
na ciekawą, nowoczesną, interaktywną 
formę przekazu informacji na te-
mat  roś l in  i  gatunków zwierząt 
zamieszkujących region Pogórza Kar-
packiego, ale nie tylko. Znajduje się 
tutaj m.in. ekspozycja ornitologiczna 
licząca ponad 200 gatunków ptaków 
(ponad pół tysiąca preparatów), kolek-
cja entomologiczna (głównie motyle) 
- ponad 300 sztuk (wiele gatunków 
paz i ,  n i epy l aków czy modrasz-
ków), pogórzańska łąka, batyskaf 
umożliwiający interaktywne zwiedza-
nie dna rzeki Białej, modele dużych 
drapieżników. Raj dla dzieciaków i nie 
tylko! Przy muzeum istnieje możliwość 
zorganizowania grilla lub ogniska.



sabaty. Panuje tutaj specyficzny mi-
kroklimat (duża wilgotność i brak pro-
mieni słonecznych). Skały są spękane 
i ciekawie uformowane, porośnięte 
wieloma rzadkimi gatunkami mchów 
i porostów. 

Skamieniałe Miasto natomiast, to re-
zerwat przyrody nieożywionej założony 
w 1974 roku na obszarze 15,11 ha, 
położony na prawym brzegu rzeki 
Biała na Pogórzu Ciężkowickim. Wśród 
lasu mieszanego rozrzucona jest gru-
pa skałek dużych rozmiarów, zbudo-
wanych z gruboziarnistych piaskowców 
i zlepieńców ciężkowickich, fantazyjnie 
ukształtowanych wskutek procesów 
erozji. Są wśród nich ambony, maczu-
gi i grzyby skalne. Największe z nich 
osiągają wysokość do 14 m. Fantazyjnie 
wymodelowane skały Skamieniałego 
Miasta są nie tylko ciekawe turystycz-
nie, są również doskonałym obiek-
tem dydaktycznym. W piaskowcach 
Skamieniałego Miasta istnieją liczne 
i bardzo łatwe do obserwacji struktury 
sedymentacyjne i tektoniczne. Oprócz 
piaskowców występują tutaj także 
pstre łupki zawierające frakcje ilaste lub 
mułowe. Mają czerwonawe zabarwienie 
z szaro-zielonymi smugami. Nazwa re-
zerwatu związana jest z legendą, według 
której skały znajdujące się w rezerwacie 
to domy miasta, które uległo skamienie-
niu wraz z mieszkańcami. Była to kara 
za występne życie jego mieszkańców. 
Nazwy skał nawiązują do ich kształtów, 
np. „Piramidy”, „Grzybek”, „Orzeł”. 
Z większością skał związane są jakieś 
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legendy, z niektórymi nawet więcej niż 
jedna. Jednej ze skał nadano nazwę dla 
uczczenia zasłużonego dla Polski kom-
pozytora i patrioty I.J. Paderewskiego, 
którego dwór znajduje się w sąsiedniej 
miejscowości Kąśna Dolna. Znajdującej 
się przy drodze dużej wychodni na-
dano nazwę „Grunwald” dla uczczenia 
pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwal-
dem i biorących w niej udział 7 rycerzy 
z okolicy. Rezerwat Skamieniałe Mia-
sto nie jest zamykany, dlatego można 
zwiedzać to miejsce o każdej porze 
dnia i nocy, 365 dni w roku. Wejście jest 
płatne (głównie w sezonie); jeżeli kasa 
jest nieczynna można zwiedzać rezer-
wat bezpłatnie.

Pobyt w Ciężkowicach zajmuje dobre 
kilka godzin. Na obiad polecamy kul-
towy bar smakosz „U Martusiowej”..

Informacje praktyczne:

Bar smakosz „U Martusiowej”
ul. Krynicka 33, 33-190 Ciężkowice 
Tel. +48 14 651 00 52
e-mail: 
annatomickalesniak@gmail.com
https://www.facebook.com/
Bar-Smakosz-u-Martusiowej-
w-Ci%C4%99%C5%BCkowica
ch-107378264303909 

informacje praktyczne:
Lodziarnia „Piramida”
Rynek 22, 33-190 Ciężkowice
https://www.facebook.
com/Lodziarnia-Pirami-
da-650459998711989/

Na podwieczorek natomiast polecamy 
lody w „Piramidzie” na Rynku, które 
wytwarzane są z najwyższej jakości mle-
ka i śmietany, dzięki czemu mają swój 
wyjątkowy, naturalny smak i wysoką 
jakość. Owoce, które są składnikiem 
lodów, również pochodzą z okolicznych, 
małych, tradycyjnie uprawianych star-
ych sadów.

Z Ciężkowic wracamy do Tarnowa 
malowniczym Pogórzem Rożnowskim 
przez Gromnik,  Chojnik,  Pleśną, 
Rzuchową i Zgłobice. W Rzuchowej 
warto zatrzymać się w Centrum Produk-
tu Lokalnego, które zlokalizowane jest 
w samym środku zespołu dworsko-
parkowego. Otwarcie obiektu miało 
miejsce końcem sierpnia 2015 roku. Od 
tego momentu CPL to jedna z atrakcji 
regionu, w skład której wchodzi: park 
dworski, ogródek edukacyjny oraz bu-
dynek Centrum powstałego w miejscu, 
w którym od XIII wieku wytwarzano 
produkty lokalne.

Bezpośrednie łączenie konsumentów 
z lokalnymi producentami żywności 
ekologicznej i tradycyjnej, promo-
cja produktów lokalnych, a przez to 
wpływanie na poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich przez zaspoko-
jenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi oraz promo-
wanie obszarów wiejskich, to główne 
zadania tego miejsca. Przy centrum 
działa ogródek edukacyjny dla dzie-
ci i młodzieży, w którym bezpłatnie 
przeprowadzane są zajęcia w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, jak też edu-
kacji w zakresie zdrowego odżywiania. 
W ogrodzie znajdują się warzywa, owo-
ce, zioła. Dla dzieci w ramach edukacji 
stworzone zostały specjalne donice, 
w których same mogą posadzić rozsady. 
Ogród edukacyjny jest doskonałym 
narzędziem wspomagającym rozwój 
dzieci, dzięki niemu rozwijają swoją 
wyobraźnię i kreatywność.



Informacje praktyczne:

Ogródek edukacyjny przy Centrum 
Produktu Lokalnego w Rzuchowej
33-114 Rzuchowa 1A 
Tel. +48 14 307 05 01 
oraz 603 99 56 10 
e-mail: grupaodrolnika@wp.pl 
www.cpl.odrolnika.pl 

Informacje praktyczne:

Dwór Prezydencki Boutique Ho-
tel & SPA*****, Zespół Dworsko-
Parkowy w Zgłobicach
ul. Dworska 1, 33-113 Zgłobice
tel. +48 14 652 76 50
e-mail: hotel@dwor-prezydencki.pl 
www.dwor-prezydencki.pl 

Z Rzuchowej wyjeżdżamy w kierunku 
Tarnowa. Ostatnim przystankiem na 
trasie są Zgłobice. Na terenie pod-
tarnowskiej wsi Zgłobice znajduje 
się uroczy park i zabytkowy Dwór 
Prezydencki pochodzący z II połowy 
XIX wieku. Pierwotnie dwór należał 
do hrabiny Lanckorońskiej ,  nato-
miast później do rodziny Turnauów. 
Po I wojnie światowej zaś do Adama 
Marszałkowicza oraz jego żony Zofii 
Turnau. Ze zgłobickimi Turnauami 
spokrewniony jest znany muzyk, Grze-
gorz Turnau.

Dworski ogród to idealne miejsce 
do odpoczynku i zaprzyjaźniania się 
z przyrodą. Rosną tutaj 200-letnie lipy, 
300-letni dąb, 150-letnie topole i inne 
stare drzewa. W ogrodzie spotkać 
można daniele europejskie, owce 
kameruńskie i kucyka. To mini zoo na 
pewno spodoba się najmłodszym, 

ponieważ zwierzęta pozwalają się 
głaskać .Na dzieciaki czeka również 
plac zabaw i.. mnóstwo inspiracji do 
wspaniałej zabawy. Do Dworu pro-
wadzi 150-letnia aleja kasztanowa, 
która obłędnie prezentuje się na foto-
grafiach. Obecnie Dwór pełni funkcję 
hotelową i  restauracyjną.  Latem 
z usług restauracji koniecznie trzeba 
skorzystać w ogrodzie. Tu polecamy, na 
zakończenie naszej wycieczki kolację na 
świeżym powietrzu, wśród zieleni każde 
danie będzie smakować jeszcze lepiej. 
Z uwagi na możliwość odbywania się 
na terenie Dworu imprez zamkniętych 
najlepiej wcześniej skontaktować się te-
lefonicznie.

Stąd do centrum Tarnowa jest tyl-
ko 8 km i niespełna kwadrans jazdy 
samochodem. Można również w łatwy 
sposób dostać się autobusami komu-
nikacji gminnej.

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.



Informacje praktyczne:

Tarnowskie Centrum Informacji 
****
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
tel. +48 14 688 90 90
e-mail: centrum@tarnow.travel 
www.tarnow.travel 

Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Ciężkowice
Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
tel. +48 14 65 10 032
e-mail: ckultury@ciezkowice.pl
www.ciezkowice.pl 

Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Przez Nowy Sącz biegnie Velo-
Dunajec łączący Zakopane 
z Tarnowem i z Wiślaną Trasą 
Rowerową w Uściu Jezuickim. 
Natomiast Muszynę z Nowym 
Sączem łączy VeloNatura (Eu-
roVelo 11). W sąsiedztwie tej 
trasy znajdują się cztery ogrody 
w Muszynie oraz Ogród Marzeń 
w miejscowości Myślec pod No-
wym Sączem.  

Trasa szlaku:

Wioska Indiañska
“Fort Wapiti”

Wąwóz Czarownic
w Ciężkowicach

Skamieniałe Miasto
Rezerwat Przyrody

Muzeum Przyrod-
nicze im. Krystyny 
i Włodzimierza Tomków 
w Ciężkowicach

Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Lubczy

Centrum Produktu 
Lokalnego

Dwór Prezydencki 
Boutique Hotel & SPA, 

Skrzyszów

TARNÓW




