


I. Trasy na szlaku



Trasa Krakowska

Cała trasa liczy: 375 km z czego 7,5 km 
to proponowana trasa piesza po centrum 
Krakowa. (19 ogrodów)

Trasa krakowska ma bardzo dobry dostęp 
do szlaków rowerowych Velo:

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) łączy 
bezpośrednio Oświęcim z Krakowem 
i  Niepołomicami .  W bl isk ie j  odle-
głości od WTR znajdują się ogrody 
w Wawrzeńczycach (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 

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 Parku przy willi 
Decjusza ulicami Nawojki (lub Rejmonta), Pia-
stowska (wzdłuż Błoni), Królowej Jadwigi, al. 
Modrzewiową oraz al. Kasztanową. Tutaj znaj-
duje się kolejny ogród (6). Odległość od AGH 
wynosi ok. 5 - 6 km a czas przejazdu ok. 10 
– 15 min.
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Z Parku Decjusza jedziemy do Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych „Nad Rudawą” (7) (ul. Pylna) 
ulicami: al. Kasztanową i al. Modrzewiową do 
Królowej Jadwigi i dalej Królowej Jadwigi do 
skrzyżowania z ulicami Junacka i Pylna, następnie 
Pylną do ogródków działkowych (ok. 2 km, czas 
jazdy około 5 minuty).

Z Inwałdu jedziemy do Oświęcimia do restau-
racji Portobello Ristorante, ul. Władysława 
Jagiełły 27 (9), 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).    

Sprzed ROD „Nad Rudawą” kierujemy się w kie-
runku autostrady A4 i Wadowic ulicami: Pylną, 
Junacką, Chełmską, Rzepichy, Orlą, Księcia Józe-
fa do węzła A4 „Kraków-Bielany” następnie A4 
w kierunku Tarnowa do węzła „Kraków- Skawina” 
i dalej trasą nr 44 przez Skawinę do miejscowości 
Brzeżnica. Od węzła „Kraków-Skawina” 19 km 
i około 20 minut jazdy. Następnie skręcamy w lewo 
w ul. Wadowicką i bocznymi drogami dojeżdżamy 
do Wadowic przez: Nowe Dwory, Wyźrał, Witano-
wice do miejscowości Tomice do drogi krajowej 
nr 28. Od Brzeźnicy to 15 km i około 15 minut 
jazdy. Następnie trasa nr 28 do Wadowic i trasą 
krajową nr 52 w kierunku Bielska Białej. Odległość 
od miejscowości Tomice do Ogrodu Jana Pawła 
II w Inwałdzie (8) wynosi 9 km i około 10 minut 
jazdy. Łącznie od ROD „Nad Rudawą” do Ogrodu 
Jana Pawła II w Inwałdzie czas jazdy wynosi około 
1 godzina (54 km).    

Wyjeżdżamy z Krakowa. 
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Z Oświęcimia, z restauracji, Mostem Jagiellońskim 
przez rondo Solidarności do ul. Legionów przez 
rondo K. Płonki do ul. Konarskiego do kolejne-
go 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 (10).

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 Krakowa do 
miejscowości Sienieczno. Tu skręcamy w lewo 
w DW 773 kierunek Skała. Trasą 773 jedziemy 
do Zamku w Pieskowej Skale (11) gdzie oglądamy 
kolejne ogrody. 

Czas przejazdu z Filipowic do Pieskowej Skały: 
36 km (45 minut)

Kolejny odcinek trasy krakowskiej wiedzie 
z Zamku w Pieskowej Skały do miejscowości 
Chrząstowice do „Pszczelej Przystani” (12). 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 
Krajobrazowy dojeżdżamy do krajowej „siódemki” i kierując się 
na Kraków dojeżdżamy do Michałowic. Tu znajduje się dwór 
z pięknym ogrodem (13). Czas przejazdu 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 do-
jedziemy do centrum Proszowic do Ogrodu Biblijnego (14). 
Odległość od Michałowic to 30 km i 30 minut jazdy z czego 
połowa trasy to DW 776.

Z centrum Proszowic wyjeżdżamy ulicami Kosynierów 
i Kościuszki w kierunku Słomnik DW 775. Jeszcze na te-
renie 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 Eduka-
cyjna „Pszczółki” (15) z kolejnym ogrodem na naszym szlaku. 
Z Proszowic jest 16 km i około 18 minut jazdy.   

Kolejny odcinek trasy to Niezwojowice – Ostrów. Trasa 
biegnie bocznymi drogami wzdłuż granicy województw: 
małopolskiego i świętokrzyskiego. Blisko 13 kilometrowa 
trasa biegnie przez: Winiary, Baranów, Małoszów, Gunów – 
Kolonia, Kadzice. Czas jazdy to 15 minut. W Ostrowie znaj-
duje się Ogród Pełen Lawendy (16).

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 (17). Czas jazdy to 25 minut i 20 km.
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Kolejne 18 km i 20 minut jazdy to odcinek: Wawrzeńczyce 
– Niepołomice. Z Wawrzeńczyc krajową 79 w kierunku 
Krakowa. 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 (18).  
Obok zamkowych ogrodów znajdują się również najnowszy 
ogród na naszej trasie – ogród - Park Niepołomickie Błonia 
(19) z okazałym ogrodem doświadczeń, parkiem sensorycz-
nym, wybiegiem dla psów, rozprężalnią, strefą piknikową czy 
ogrodami deszczowymi.

Z Niepołomic do Krakowa jedziemy przez… Dobczyce. 
W Dobczycach a dokładnie w miejscowości Nowa Wieś 32 
znajduje się ostatni nasz ogród – „Pasieka na Brzegu” (20) 
– (ogród przyjazny owadom zapylającym; agroturystyka). 
Z Niepołomic do Dobczyc udajemy się ulicami Kościuszki 
i Wielicką (w Niepołomicach) dalej przez Staniątki i Podłęże 
do Wieliczki (ulicami Niepołomska, Piłsudskiego, rondo 
Armii Krajowej, Asnyka, rondo Górników Wielickich, Ld-
nicka, Dobczycka) i dalej przez Taszyce do m. Jańkówka, (od 
Wieliczki cały czas DW 964). Tu skręcamy w prawo na Gorz-
ków. Boczną drogą przez wieś dojeżdżamy do Nowej Wsi. 
Z Niepołomic czas jazdy to ok. 35 minut i 27 km.  

Jest to ostatni ogród na trasie krakowskiej. Powrót do cen-
trum Krakowa DW 964 (powrót do Wieliczki a następnie ul. 
Wielicką do centrum Krakowa. Czas przejazdu to ok. 25 km 
i w zależności od natężenia ruchu od 40 do 60 minut jazdy
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Trasa Tarnowska

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 Tarnowie – Mościcach i ogród sensorycz- 
ny 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. 

Cała trasa liczy: 251 km (14 ogrodów)

2.

Małopolski Szlak Ogrodów - Trasa Tarnowska

Ogrody na  południe  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 Ogrodu Trzech Sióstr wracamy do ul. Karpackiej, 
skręcamy w prawo w kierunku Lubczy. Po prze-
jechaniu 8,8 km przez Wolę Lubecką w centrum 
wsi Lubcza skręcamy w prawo w kierunku widocz-
nego kościoła. Przy kościele znajduje się kolejny 
ogród na naszej trasie - Ogród św. Walentego (3). 
Czas przejazdu to 15 minut a odległość to 11 km.

Z  Lub czy,  s p od  koś c i o ł a  k i e ru j emy s i ę 
w kierunku Ryglic przez Kowalową i Joniny. 
W Ryglicach ulicami Podkarpacką i Tarnowską 
dojeżdżamy do zespołu pałacowo-parkowego 
należącego w przeszłości do rodziny Ankwi-
czów. Tu znajduje się kolejny nasz Ogród (4). 
Czas przejazdu wynosi tyle samo co z Zalasowej 
czyli 15 minut a odległość to 11 km.
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Z Lusławic przez Wróblowice, Janowice, Lubinkę, 
Szczepanowice dojeżdżamy do Rzuchowej. 
Przy Centrum Produktu Lokalnego znajduje się 
ogródek edukacyjny (8). 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 (9). Do Zgłobic przez Koszyce Małe 
jedziemy malowniczym wąwozem. Do przejecha-
nia 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 (10). Czas jazdy to 25 

Z Brzeska ulicami Browarną, Mickiewicza, 
Popiełuszki, Leśną dojeżdżamy do węzła au-
tostradowego i dalej DW 768 jedziemy w kie-
runku północnym przez Mokrzyska, Przyborów, 
Niedzieliska. 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 
Wietrzychowice i przez miejscowości Włoszyn, 
Zaborów dojeżdżamy do Jadownik Mokrych. 
Tu w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej znajduje 
się Ogród Hortiterapii (11). Czas jazdy z Brzeska 
to 32 minut i 32 km.

Z Ryglic (ulicami: Tarnowską, przez Rynek i ul. 11 
listopada) przez miejscowości Żurowa, Ołpiny, 
Olszyny, Rzepiennik Biskupi i Strzyżewski i uli-
cami Partyzantów, Stawiska, Słoneczną i Spokojną 
dojeżdżamy do jednej z najnowszych atrakcji tu-
rystycznej regionu – Parku Zdrojowego i Ogrodu 
Sensorycznego w Ciężkowicach (5). Odległość 
z Ryglic: 26 km i 32 minuty 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 (6).

Z miejsca związanego z Paderewskim udajemy się 
do miejsca związanego z mistrzem Pendereckim. 
Do Lusławic - zespołu dworsko-parkowego 
należącego do Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich 
(7) 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 Jadownik Mokrych jedziemy do kolejnego ogrodu 
znajdującego się w zespole dworsko – parkowym w Brniu, 
w gminie Olesno (12). Czas jady to 44 km i 44 minuty. Z Ja-
downik 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 prze-
jechaniu Zalipia dojeżdżamy do skrzyżowania w miejscowości 
Niwki, skręcamy w lewo w kierunku Olesna i Dąbrowy Tar-
nowskiej. W Oleśnie skręcamy w lewo i po przejechaniu 3 km 
dojeżdżamy do parku w Brniu.

 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-Centrum” na A4 wjeżdżamy do Tar-
nowa. Do ostatniego ogrodu znajdującego się dzielnicy 
Mościce przy hotelu Cristal Park (13) jedziemy ulicami: 
Nowodąbrowską, al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza al. 
Solidarności, Szujskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, ks. 
Indyka, Traugutta.           
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Trasa Sądecka

Cała trasa liczy: 218 km (9 ogrodów)

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 w okolice Krakowa. 
Cała trasa liczy około 115 km 
a czas samego przejazdu to 
około 2,5 godziny. 

Z centrum Krakowa jedziemy w kie-
runku autostrady A4 na „Tarnów” ulicą 
Kamieńskiego i Wielicką lub też al. 
Powstania Warszawskiego, Kotlarską, 
Klimeckiego, płk. Kuklińskiego, Lipską, 
Surzyckiego, Christo Botewa, Śliwiaka 
do S7 i następnie do A4. Autostradą 
jedziemy 16 km do węzła Targowisko, 
na którym zjeżdżamy na drogę krajową 
75 a następnie 94 wjeżdżamy do Boch-
ni. Do szybu Campi jedziemy ulicami: 
Brodzińskiego, Armii Krajowej, Rotmi-
strza Pileckiego oraz Campi. Od zjazdu 
z „94” to 2,2 km i około 3-5 minut jazdy.

Kopalnia soli w Bochni to najstarszy 
czynny zakład przemysłowy w Polsce 
i w Europie. Kopalnia została założona 
w 1248 roku i nieprzerwanie do 1990 



W zależności od wyboru pakietu, 
czas zwiedzania to 3 lub 4 godziny. 
Niewątpliwą atrakcją jest przejazd 
podziemną kolejką oraz Podziemna Eks-
pozycja Multimedialna, która przenosi 
odwiedzających w czasie począwszy 
od czasów Bolesława Wstydliwego 

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

roku wydobywano tutaj sól. Przez 
prawie osiem wieków powstawało 
„podziemne, solne miasto”. Od roku 
2000 bocheńska kopalnia jest Pomni-
kiem Historii, a w 2013 roku, docenio-
no ją na forum międzynarodowym, 
dołącza jąc do prest iżowej  L isty 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie kopalnia to już nie zakład 
produkcyjny, a miejsce turystyczne 
odwiedzane przez blisko 200 tysięcy 
osób każdego roku. Na turystów 
czekają interesujące pakiety:

• Podstawowa trasa turystycz- 
na połączona ze zwiedzaniem 
Podziemnej Ekspozycji Multimedial-
nej i z wejściem do Komory Ważyn.

• Trasa turystyczna z podziemną 
przeprawą łodzią.

• Rodzinne zwiedzanie Królestwa 
Skarbnika.

• Dla grup szkolnych: Zagadkowa 
kopalnia; Śladami pracy górnika; 
Królestwo Skarbnika; Dar Księżnej 
Kingi; Królewska Kopalnia oraz 
Spotkanie ze św. Mikołajem.

• Dla wszystkich możliwość spędzenia 
nocy w kopalni w Komorze Ważyn 
na głębokości 250 metrów.

i księżnej Kingi. Przewodnikom w opo-
wiadaniu o historii kopalni pomagają 
polscy królowie, żupnicy genueńscy, 
a także duch Cystersa – mnicha, 
z którego zakonem wiąże się powstanie 
kopalni w Bochni.

Po aktywnym zwiedzaniu kopalni 
proponujemy odpoczynek w tężni 
solankowej przy Plantach Salinarnych, 
która jest największym w regionie 
obiektem tego typu dostępnym dla 
wszystkich nieodpłatnie. Dojazd zajmu-
je kilka minut (niecały kilometr) ulicami 
Campi i Oracką (na wysokości parku, 
przed skrzyżowaniem z ulicą Regis 
(skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) 
warto zaparkować. Obok tężni, w byłej 
kuźni mieści się świetnie zaopatrzo-
ny punkt informacji turystycznej oraz 
Kuźnia Resto Bar, w której można 
zjeść obiad, jeśli nie skorzystaliśmy 
z podziemnej gastronomii.  

Z Bochni wyjeżdżamy do Wawrzeńczyc 
ulicami Oracką, następnie skręcamy 
w lewo w ulicę Konstytucji 3 Maja, 
która za wiaduktem kolejowym sta-
je się Proszowicką. Cały czas na 
północ drogą wojewódzką (DW) 965 
przez Proszówki, Mikluszowice do 
miejscowości Drwinia. Po przejecha-
niu 14,5 km skręcamy w lewo do cen-
trum Drwini. Następnym punktem wy-
cieczki jest klimatyczna nie za wysoka 
wieża widokowa, przy której znajduje 
się Miejsce Obsługi Rowerzystów oraz 
plac zabaw. Od skrzyżowania z DW 
965 to tylko 1,8 km. Po krótkim po-
stoju wyjeżdżamy z Drwini w kierunku 
miejscowości Ispina, na początku wąską, 
boczną drogą wiodącą polami i przez 
las, następnie dojeżdżamy (3,5 km) do 
DW 964 i skręcamy w lewo w kierunku 
Niepołomic. DW 964 dojeżdżamy 
(1,5 km) do Ispiny, skręcamy w prawo 
na DW 775 na Nowe Brzesko (1,8 
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Informacje praktyczne: 
Kopalnia Soli w Bochni
Ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
tel.: +48 14  692 67 52
e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl 
www.kopalnia-bochnia.pl
Uwaga: Warto kupić bilety 
online z wyprzedzeniem!

km), w którym skręcamy w lewo na 
DK 79 na Kraków. Po przejechaniu 5 
km, w miejscowości Wawrzeńczyce 
skręcamy w lewo do centrum wsi, pod 
zabytkowy kościół. Tu znajduje się 
pierwszy ogród na naszej dzisiejszej 

Ogród w Wawrzeńczycach został 
założony w 1928 roku, w jego cen-
trum znajduje się figura Matki Boskiej 
z 1904 roku. Od lat 80. XX w. wsku-
tek zaprzestania pielęgnacji zarósł 
chwastami, tak samo niszczała za-



Informacje praktyczne:
Ogród Parafialny Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 388, 32-125 
Wawrzeńczyce
Godziny otwarcia: całorocznie od 
7.00 do 22.00
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bytkowa figura. Kilka lat temu ogród 
udało się przekształcić w park z alej-
kami spacerowymi, ławkami i roślinami 
ozdobnymi. Odnowiona figura Matki 
Boskiej została otoczona krzewami 
róż. Wewnątrz ogrodu poprowadzono 
alejkę spacerową, wzdłuż której rosną 
kwiaty i krzewy ozdobne typowe dla 
wiejskich ogródków, tworząc ścieżkę 
edukacyjną ukazującą bioróżnorodność 
regionu podkrakowskiego. Jedno 
z drzew rosnące w zachodniej części 
ogrodu zostało uznane za pomnik przyro-
dy. We wschodniej części założono ogród 
skalny, natomiast w centrum znajduje 
się drzewo pamięci Jana Pawła II i głaz 
z pamiątkową tablicą.

Z Wawrzeńczyc jedziemy w kierunku 
Krakowa. Po przejechaniu 9 km, 
po wjeździe do Krakowa skręcamy 
w „kra jową” 75 na Brzesko .  Po 
prze jechaniu  ko le jnych 5 ,5  km, 
już w Niepołomicach skręcamy na 
światłach w prawo w ul. Batorego (DW 
964), w kierunku centrum miasta. Po 
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przejechaniu kilometra ulicami Batore-
go i 3 Maja dojeżdżamy do ronda gen. 
W. Czumy, w okolicy którego szukamy 

W Niepołomicach znajdują się dwa 
„nasze” ogrody: Ogrody Królowej Bony 
przy zamku oraz obok Niepołomickie 
Błonia. 

Ogrody przy zamku założono na wzór 
niegdysiejszych Ogrodów Królowej 
Bony, według współczesnej koncep-
cji prof. Bogdanowskiego. Królowa 
Bona jest  na jbardz ie j  ko jarzona 
z popularyzacją uprawy wielu ga-
tunków warzyw i owoców. Była ona 
także inicjatorką zakładania szeregu 
ozdobnych ogrodów zamkowych 
i pałacowych. W Niepołomicach Bona 
zarządziła założenie ogrodów w myśl 
ówczesnych wiodących europej-
skich trendów włoskiej szkoły ogrod-
niczej. Powstało wówczas rozległe, 
kwaterowe założenie ozdobne oraz 
ogród warzywny. Dzisiejszy kształt 
i forma ogrodów przyzamkowych jest 
pewną parafrazą ich renesansowego 
układu i formy ogrodów kwatero-
wych. Sam układ, kształt stosunk-
owo wiernie oddaje renesansowego 
ducha. Ozdobą tego ogrodu są także 
piękne żurawie – rzeźby Bronisława 
Chromego oraz pomnik króla Kazi-
mierza Wielkiego autorstwa Marka 
Maślańca.



Natomiast Niepołomickie Błonia to naj-
nowsza atrakcja Niepołomic oddana do 
użytku w czerwcu 2022 roku. Na 6 ha 
zasadzono 75 tys. roślin i 107 drzew 
(m.in. graby, olsze, wierzby i brzozy, 
a także drzewa owocowe). Ponadto 
wytyczono alejki i ścieżkę edukacyjną, 
ustawiono dodatkową małą architekturę: 
pergole, plac zabaw, stojaki na rowery, 
ławki. Zadbano o budki dla ptaków, 
domki dla jeży, wioskę dla kaczek czy ho-
tele dla owadów, a także zdroje wodne 
oraz ogrody deszczowe, gdzie woda jest 
oczyszczana przez specjalną roślinność. 
Jest też wybieg dla psów. Błonia zostały 
podzielone na cztery rejony: tzw. małe 
błonia po stronie północnej, otwartą 
część centralną (tzw. strefa ciszy), obszar 
rekreacji (m.in. boisko do gry w bule i gi-
gantyczne szachy) oraz strefę przy zam-
ku. Wielkim powodzeniem wśród dzie-
ciaków cieszy się ogród doświadczeń, 
gdzie można zobaczyć plenerową 
makietę układu słonecznego, lustro 
deformujące, telefon, młyńskie koło, 
pinart i camerę obscura.

J e ś l i  m a m y  c z a s  (o k  4 5  m i n . ) 
i jest jeszcze otwarte muzeum zam-
kowe warto wstąpić  i  podz iwiać 
pięknie odrestaurowaną budowlę. 
Zamek został wybudowany w XIV w. 
z rozkazu króla Kazimierza Wielkie-
go. Przez wieki niepołomicki zamek 
stanowił wypoczynkową rezydencję 
królewską zwaną „drugim Wawelem”. 
Tutaj, w zasięgu działania magicznej siły 
czakramu, pracowali i bawili się królowie 
i książęta z dynastii Piastów, Jagiellonów 
i elekcyjni władcy Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów. W komnatach zamkowych 
powstało Muzeum Niepołomickie bo-
gate w eksponaty myśliwskie i łowieckie 
zbiory Włodzimierza Puchalskiego oraz 
Muzeum Narodowego. Wewnątrz mieści 
się również luksusowy hotel oraz cen-
trum konferencyjne.

Informacje praktyczne:
Ogrody Królowej Bony przy Zamku 
Królewskim w Niepołomicach 
ul. Zamkowa 2, 32-005 
Niepołomice
tel.: +48 517 590 420
e-mail: 
muzeum@muzeum.niepolomice.pl 
www.muzeum.niepolomice.pl Informacje praktyczne:

Niepołomickie Błonia 
za Zamkiem Królewskim
ul. Zamkowa 2, 32-005 
Niepołomice
teren ogólnodostępny 
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Niepołomice to był ostatni punkt pro-
gramu naszej wycieczki. Do centrum 
Krakowa wracamy ulicami Kościuszki 
i Wielicką do Podłęża (cały czas DW 
964), do węzła autostradowego i dalej 
autostradą. Z Niepołomic do centrum 
Krakowa jest 25 - 30 km i około 30 - 45 
minut jazdy. 

Informacje praktyczne:
Zamek Królewski Niepołomice
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice
tel.: +48 517 590 420
e-mail: zamek@muzeum.niepo-
lomice.pl
www.zamekkrolewski.com.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  

Informacja turystyczna w Bochni 
ul. Oracka 4, 32-700 Bochnia
tel. +48 784 303 179

e-mail: 
it.bochnia@msit.malopolska.pl 
www.bochnia.eu 



Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Kraków i Bochnię łączy VeloMetropo-
lis a w granicach administracyjnych 
Niepołomic biegną zarówno Wiślana 
Trasa Rowerowa (WTR) jak i VeloMe-
tropolis. Pomimo, że Wawrzeńczyce 
leżą nad Wisłą to WTR biegnie drugą 
stroną rzeki a dostęp zapewniają mosty 
w Nowym Brzesku/Ispinie oraz na 
granicy Krakowa i Niepołomic.

Trasa szlaku:

„Niedzielny wypad za miasto: Nowy 
Sącz i okolice”

2.
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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 140 km a czas samego 
przejazdu, to około 3 godziny.

Wycieczkę rozpoczynamy w Nowym 
Sączu skąd wyjeżdżamy drogą krajową 
(DK) nr 28 ulicami: Legionów, mostem J. 
Piłsudskiego oraz ul. Krakowską w kie-
runku Wadowic. Jedziemy 25 km, ok. 
30 minut. Dojeżdżamy do Limanowej. 
Po przejechaniu kilometra od tablicy 
z nazwą miejscowości skręcamy w lewo 
w ul. Zygmunta Augusta. Jedziemy tą 
ulicą do ronda, przez które jedziemy 
prosto ul. Żwirki i Wigury, do kolejnego 
ronda przy ZUS-ie, na którym skręcamy 
w prawo w ul. Józefa Marka. Po prze-
jechaniu 200-300 metrów parkujemy 
w okolicy Sądu Rejonowego. Stąd tylko 
parę kroków do muzeum, które znaj-
duje się w parku za budynkiem sądu. 

Kraków 
Główny

Zamek Królewski
w Niepołomicach

Kopalnia Soli
w Bochni

Tężnia
Solankowa
w Bochni

Gdów

Wieliczka

Ulesie

Nowe Brzesko

Michałowice

KRAKÓW Kościół św. 
Marii Magdaleny
 w Wawrzeńczycach



Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanow-
skiej powstało w 1970 roku i do dnia 
dzisiejszego zgromadziło ok. 26 tysięcy 
eksponatów historycznych, etnograficz-
nych, artystycznych i fotograficznych. 
Siedzibą placówki jest zabytkowy, sta-
ropolski dwór, który ówcześnie należał 
do Słupskich herbu Drużyna, Jor-
danów, Przyłęckich, Czernych - Szwar-
cenbergów. Rozwój dworu nastąpił 
w czasie zarządzania nim przez rodzinę 
Dydyńskich (połowa XVIII – lata 40. 
XIX wieku), a potem Marsów (1853-
1945), po których do dziś pozostała 
nazwa dworu. Do kompleksu dwor-
skiego należały dawniej m.in. browar 
(obecnie znajdujący się po sąsiedzku 
budynek starostwa powiatowego), park 
dworski (jego pozostałości stanowią 
obecnie Park Miejski), neogotycka ka-
plica świętego Walentego z połowy XIX 
wieku oraz gospodarstwo hodowlane 
(obecnie własność prywatna), gdzie 
niegdyś hodowano bydło czerwone 
rasy polskiej a także pola i lasy (obecnie 
os. Zygmunta Augusta i os. Marsów). 

• „Małe Skryptorium” - warsztaty 
z kaligrafii i iluminatorstwa.

• „Spotkanie z witrażem” - warsztaty 
tworzenia szklanych witraży dla 
dzieci i dorosłych.

• „Co to jest? Muzeum – zabytek 
– dziedzictwo kulturowe” – lek-
cje muzealne, na których dzieci 
i młodzież dowiadują się jaką rolę 
pełni muzeum, jakie zbiory są w nim 
gromadzone czym jest zabytek oraz 
jakie zabytki występują w regionie.

• „O dawnych pismach słów kilka”  - 
lekcja muzealna poświęcona historii 
pisma.

• „W co wierzyli nasi dziadowie? – lu-
dowe wierzenia z obszaru Ziemi Li-
manowskiej”.

• „Strój ludowy w naszym regionie”.
• „Historia plakatu i  reklamy” – 

ciekawa zajęcia poświęcone znacze-
niu reklamy i plakatu na przestrzeni 
wieków,  od starożytnośc i  po 
współczesność.

• „Jak narodziła się i rozwijała fotogra-
fia? ”.

Muzeum posiada własną bibliotekę 
naukową oraz zbiory archiwalne. Na 
uwagę zasługują stałe ekspozycje, m.in. 
Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej 
(początek XIX – połowa XX wieku) oraz 
największa w Polsce kolekcja dewi-
zek, licząca 359 sztuk tej unikatowej 
biżuterii z okresu od XVIII do XX wieku. 
W centralnej części budynku znajduje 
się również sala konferencyjno-bankie-
towa zaaranżowana w stylu Ludwika 
Filipa, wyposażona w oryginalne meble 

służące byłym właścicielom dworu – 
szlacheckiej rodzinie Marsów.

Dla najmłodszych (i nie tylko) placówka 
organizuje ciekawe warsztaty i lekcje 
muzealne:

Po zwiedzeniu muzeum czy też wzięciu 
udziału w jednej z ciekawych prelekcji, 
czas jechać dalej. Jedziemy ul. J. Marka 
w kierunku Starej Wsi. Tuż za tablicą 
informującą o wyjeździe z Limanowej 
skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez 
most i znów jesteśmy w Limanowej 
na ul. Starowiejskiej. Spokojną drogą 
jedziemy przez 26 km (ok. pół godzi-
ny) do miejscowości Łostówka, po 
drodze mijając Słopnice (na wysokości 
kościoła skręcamy na Jurków), Chy-
szówki, Jurków, Wilczyce. W Chy-
szówkach możemy zatrzymać się na 
chwilę na Przełęczy Rydza-Śmigłego, 
na której znajduje się kamienny obelisk 
z 1938 roku oraz krzyż, postawione 
na pamiątkę walk Legionów Polskich 
(w 1914 r.), dowodzonych przez Edwar-
da Rydza-Śmigłego. Przy odnowionym 
obelisku i krzyżu co roku, 11 listopada, 
w Narodowe Święto Niepodległości 
odbywa się w plenerze msza święta 
połączona z montażem słowno-
muzycznym. 

W Łostówce odwiedzimy jedyny na 
naszej trasie ogród - pięknie położony 
w Beskidzie Wyspowym, na terenie Muzeum Regionalne Ziemi

Limanowskiej im Piotra Ładygi
ul. Józefa Marka 13, 34-600 Li-
manowa
tel.: +48 18 337 20 42
e-mail: muzeumlim@gmail.com
www.muzeum@limanowa.pl 

Informacje praktyczne:
Ogród Ozdobny Łostówka
Łostówka 221, 34-730
Mszana Dolna
tel.: +48 18 334 92 41 
lub +48 784 676 291
e-mail: zenusistasia@gmail.com 
www.chatkanadpotokiem.pl 

Godziny otwarcia: od kwietnia do 
października od 10.00 do 18.00

trudnym, urozmaiconym. Podziwiać 
tu możemy ogród ozdobny, warzy-
wny z małą pasieką pszczół. Całość 
dopełniają oczka wodne. Dwa poziomy 
ogrodu łączy skarpa opasana murami 
oporowymi. Pomosty i schody ułatwiają 
pracę w ogrodzie. Dominuje tu drew-
no i kamień. Ogród zaprojektowany 
oraz wykonany własnoręcznie przez 
właścicieli. Poza ogrodem, który znajdu-
je się na Małopolskim Szlaku Ogrodów, 
gospodarze oferują noclegi w „Chat-
ce nad Potokiem” - w samodzielnym 
drewnianym domku letniskowym. 

Małopolski Szlak Ogrodów - Propozycje wycieczek.



Z Łostówki jedziemy dalej w kierunku 
Mszany Dolnej. W centrum Mszany 
Dolnej skręcamy w lewo w ulicę św. 
Maksymiliana Marii Kolbego – znów 
wjeżdżamy na DK 28 i po przejechaniu 
12 km, w Rabce na rondzie zjeżdżamy 
drugim zjazdem w ulicę Sądecką, 
następnie w lewo w ul. Kasprow-
icza, Jana Pawła II i Piłsudskiego - 
dojeżdżamy do ronda obok dworca 
kolejowego. Tu znajduje się kolejny 
punkt naszej wycieczki – pomnik św. 
Mikołaja, pochodzący z 2004 roku, 
ustawiony przed zabytkowym dworcem 
kolejowym. Jest on podobizną św. 
Mikołaja, przedstawiony został w stroju 
biskupim, z mitrą na głowie i pastorałem 
w dłoni, stoi na kuli ziemskiej, na której 
zaznaczono miasta: Rabka-Zdrój, Mira 
i Rovaniemi. Mira to miejscowość 
położona w dzisiejszej Turcji, której 
biskupem był św. Mikołaj, Rovaniemi 
zaś to miasteczko w północnej Finlan-
dii, w którym „mieszka” św. Mikołaj. 
Pomnikowi towarzyszą postacie dzieci 
– dziecko siedzące przed kulą ziemską 
podtrzymuje herb miasta Rabka-Zdrój, 
a dziewczynka w stroju góralskim chwy-
ta sypane przez świętego pieniążki. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki jest 
Rabkoland – rodzinny park rozrywki, 
do którego spod dworca kolejowego 
jedziemy ulicami Orkana (mijając nowo-
czesny budynek teatru lalek Rabcio, 
który w swoim repertuarze ma takie 
spektakle jak „Pinokio”, „Piękna i Bes-
tia”, „Bajka o kocie w butach”), Sądecką 
i Rynek.

Rabkoland słynie również z imprez 
dla najmłodszych: Mistrzostwa Polski 
w Dmuchaniu Balona z Gumy do Żucia 
czy też Dolina Trzmiela Tańczy. 

Warto wiedzieć, że na terenie parku 
znajduje się również Muzeum Orderu 
Uśmiechu – jedynego odznaczenia na 
świecie przyznawanego przez dzieci 
dorosłym. Tutaj gromadzi się wnioski 
dzieci o przyznanie odznaczenia kon-
kretnym osobom dorosłym oraz doku-
mentuje się zasługi osób, które uho-
norowano Orderem Uśmiechu.

Rabkoland to fantastyczne strefy 
tematyczne: 

• Góralsko Dżungla (m.in. skałożerca, 
kamienny pociąg, skarby Uhu Uhu, 
plujące totemy).

• Cyrk Luna (m.in. parada aut, rura 
park, wygrywajki ,  dom klauna 
Mareczka).

• Machinarium (m.in. latający autobus, 
latająca chatka, kredkowy las).

• Wioska Wikingów (m.in. łódź wi-
kinga, kopalnia złota, wodny świat 
Wodyna).

• Dolina Trzmiela (m.in. klub gąsienica, 
kwiatowe safari, warsztat Kru-
cabomby).

• Farma cioci Marysi (m.in. warzywne 
wieże, kabaret warzyw, wesoła far-
ma).

oraz niekończące się przygody z rabko-
landowymi przyjaciółmi: Krucabombą, 
owcami Irenkami, wesołym klaunem 
Mareczkiem, rezolutną Hanią i innymi!
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Na terenie parku rozrywki funkcjonuje kilka lokali gastro-
nomicznych, w których można zamówić obiad!

Informacje praktyczne:
Park Rozrywki Rabkoland  
ul. Podhalańska 2a, 
34 – 700 Rabka – Zdrój
tel. + 48 570 390 988
e-mail: park@rabkoland.pl 
www.rabkoland.pl 

Rabkoland to ostatni punkt na trasie naszej 
wycieczki. Powrót do Nowego Sącza DK 
nr 28 przez Mszanę Dolną i Limanową. 
Oczywiście można zostać na dłużej 
w Rabce. Jeśli zdecydujemy się na nocleg, 
to mamy w czym wybierać, gdyż baza 
noclegowa w Rabce-Zdrój jest bogata 
i zróżnicowana: sanatoria, hotele, ośrodki 
szkoleniowe i wypoczynkowe, pen-
sjonaty, kwatery prywatne a nieco wyżej 
w górach w Gorcach czy w Beskidzie 
Wysowym – schroniska.

Co można jeszcze zwiedzić 
i zobaczyć w Rabce?

1. Park Zdrojowy w samym centrum 
miasta – obfituje w różnego rodzaju 
atrakcje, m.in. liczne place zabaw, 
fontanny, boiska do piłki nożnej 

i siatkówki, drogi rowerowe. W lecie 
zachwyca wielobarwnymi kwiatami, 
a zimą na jego terenie organizowane 
są kuligi. 

2. Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód 
Mineralnych – znajduje się na 
obrzeżach Parku Zdrojowego, przy 
Alei Jordana. Drewniane pawilo-
ny, w kształcie rotund. W jednym 
z nich mieści się sala, w której 
dostępny jest szeroki wybór wód 
leczniczych. W drugim funkcjonuje 
ogólnodostępna tężnia – inhalato-
rium na wolnym powietrzu. 

3. Wieża widokowa na Polczakówce 
- ok. 3 km na północ od centrum 
Rabki, znajduje się wzniesienie 
Królewska Góra, na której znajduje 
się wysoka na 25 metrów drewnia-
na wieża widokowa. Z najwyższego 
jej punktu można obejrzeć pano-
ramy górskie - Gorców, Beskidu 
Wyspowego, Babiej Góry oraz Tatr.

4. Muzeum Regionalne im. Władysława 
Orkana mieszczące się w XVII w. 
drewnianym byłym kościele. Do 
najciekawszych eksponatów należą 
zabawki z drewna i gliny oraz bogata 
kolekcja świątków. Jedną z drewnia-



nych rzeźb, przedstawiającą Chrys-
tusa Frasobliwego zachwycił się sam 
Pablo Picasso. Eksponat zobaczył 
jednak nie w Rabce, a we Wrocławiu 
podczas odbywającego się w 1948 
roku Kongresu Intelektualistów, na 
którym otwarto wystawę polskiej 
sztuki ludowej. Placówka jest organi-
zatorem wielu ciekawych wydarzeń 
ku l tura lnych,  prezentu jących 
góralską kulturę. Zgodnie z tradycją 
obchodzi się tu „Święto Bazi” czy-
li konkurs palm wielkanocnych 
w Niedzielę Palmową.

5. Muzeum Górali i Zbójników, które 
mieści się w kilku obiektach na 
malutkim, malowniczym terenie. 
Sercem placówki jest wpisany do 
rejestru zabytków drewniany Dom 
pod Trzema Madonnami. Pomimo 
zabytkowego otoczenia, to w pełni 
nowoczesna, multimedialna i inter-
aktywna wystawa poświęcona góra-
lom zamieszkujących okoliczne góry 
i zbójników karpackich. 

6. Skansen  Taboru  Ko le jowego 
w Chabówce – znajduje się na 
terenie  dawnej  parowozowni 
w Chabówce i słynie z najliczniejszej 
i jednej z najciekawszych kolekcji 
eksponatów związanych z historią 
kolejnictwa na ziemiach polskich. Na 
kilku torach urządzono ekspozycję 
wycofanych z ruchu parowozów, 
lokomotyw elektrycznych i spali-
nowych, wagonów, pługów, żurawi, 
i innego taboru specjalnego. Do 
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Muzeum Górali i Zbójników 
w Rabce – Zdrój 
Ul. Sądecka 4, 34 – 700 
Rabka – Zdrój
tel. + 48 795 222 925
e-mail: 
kontakt@muzeum-zbojnikow.pl
www.muzeum-zbojnikow.pl 

Skansen Taboru Kolejowego 
w Chabówce 
34-720 Chabówka
tel. + 48 663 292 713
e-mail: skansenchabowka@interia.pl 
www.skansenchabowka.pl 

Muzeum im. Władysława Okrana 
w Rabce – Zdrój 
Ul. Sądecka 6, 
34 – 700 Rabka – Zdrój
tel. + 48 18 267 67 47 
e-mail: biuro@muzeum-orkana.pl 
www.muzeum-orkana.pl 
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obsługi czynnych parowozów, 
prowadzących pociągi retro pozo-
stawiono urządzenia umożliwiające 
zaopatrzenie ich w węgiel i wodę 
oraz oczyszczenie paleniska.

Informacje turystyczne:

Centrum informacji turystycznej
w Nowym Sączu

ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 24 22

e-mail: cit@nowysacz.pl
www.ziemiasadecka.info 

Informacja turystyczna 
w Limanowej 

ul. Rynek 25, 34-600 Limanowa
tel. +48 18 337 58 00

e-mail: 
it.limanowa@msit.malopolska.pl

www.powiat.limanowski.pl 

Informacja turystyczna 
w Rabce  

ul. Orkana 27, 
34 - 700 Rabka - Zdrój
tel.: +48 18 267 74 49

e-mail: it.@rabka.pl  
www.it.rabka.pl 



Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Przez Nowy Sącz biegnie Velo-
Duna jec  ł ą c zący Zakopane 
z Tarnowem i z Wiślaną Trasą 
Rowerową w Uściu Jezuickim. 
Natomiast przez Rabkę–Zdrój 
w przyszłości przebiegać będzie 
VeloRaba, która połączy Nowy Targ 
z VeloMetropolis w miejscowości 
K ła j ,  poprzez  Rabkę–Zdró j , 
Mszanę, Myślenice i Gdów.  

Trasa szlaku:

„Niedzielny wypad za miasto: Tarnów 
i okolice”

3.
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Propozycja jednodniowej 
wycieczki dla rodziny:

Zapraszamy na jednodniową 
wycieczkę rowerową po regio-
nie tarnowskim. Cała trasa liczy 
łącznie około 75 km ale jazdy 
rowerem nieco ponad 40 km, 
reszta to podróż koleją. 

Wycieczkę rozpoczynamy w Tarnow-
ie, przed dworcem kolejowym, skąd 
w y j e ż d ż a m y  u l i c ą  D w o r c o w ą 
i Krakowską w kierunku Wojnicza. Przez 
2,5 km jedziemy ścieżką rowerową 
oraz c iągiem pieszo-rowerowym 
wzdłuż ulicy aż do skrzyżowania ulic 
Krakowskiej i Koszyckiej. Dalej ulicą 
Krakowską przez kolejny kilometr do 
połączenia z południową obwodnicą 
a następnie ciągiem pieszo rowero-
wym 800 m do skrzyżowania Krakow-
ska – Spacerowa – Stroma. Skręcamy 
w lewo w ulicę Stromą. Pierwsze 
300 metrów jedziemy pod górkę, 
wyjeżdżając z Tarnowa a następnie 
po płaskim aż do skrzyżowania ulic 
Stromej i Stachury w Koszycach Wiel-

Muzeum Regionalne 
Ziemi Limanowskiej

Pomnik św. Mikołaja 
w Rabce-Zdroju

Rabkoland

Łostówka

Nowy 
Targ

Żegocina

Kasinka Mała

Gorczański 
Park Narodowy

NOWY SĄCZ
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kich. Tutaj, tuż przed skrzyżowaniem, 
po prawej stronie znajduje się mini 
zoo. Możemy na chwilę przystanąć, 
odpocząć na ławeczce a nasze dziecia-
ki pobawić się na małym placu zabaw 
a przede wszystkim obejrzeć strusie, 
kucyki, pawie, kozy, owce. Po krótkim 
odpoczynku ul. Stachury a następnie 
przedłużeniem je j  w Zgłobicach 
–  u l .  Topo lową  do jeżdżamy do 
skrzyżowania z ul. Zgłobicką. Przed 
nami widoczny nowoczesny bu-
dynek OSP w Zgłobicach połączony 
z biblioteką. Skręcamy w prawo, lekko 
w dół zjeżdżamy w kierunku widocz-
nego przystanku autobusowego aby 
tuż przed nim skręcić w lewo w ul. 
Dworską obsadzoną 150-letnimi kasz-
tanami. Po kilkudziesięciu metrach 
dojeżdżamy do pierwszego naszego 
ogrodu - uroczego parku i zabytkowego 
Dworu Prezydenckiego pochodzącego 
z II połowy XIX wieku. Pierwotnie dwór 
należał do hrabiny Lanckorońskiej, 
natomiast później do rodziny Tur-
nauów. 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 
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głaskać. Na dzieciaki czeka również 
plac zabaw i… mnóstwo inspiracji do 
wspaniałej zabawy. Obecnie Dwór pełni 
funkcję hotelową i restauracyjną. Latem 
z usług restauracji koniecznie trzeba 
skorzystać w ogrodzie.

Za nami pierwsze 8 km. Licząc kilkunas-
tominutowy postój przy mini zoo – czas 
przejazdu wyniósł ok. 1 godziny.    

Po zwiedzeniu „naszego” małopolskiego 
ogrodu zjeżdżamy ul. Dworską do 
Zgłobickiej i dalej w kierunku widocznej 
sygnalizacji świetlnej. Dojeżdżamy do 
ul. Krakowskiej (DK 94). Przejeżdżamy 
ulicę na drugą stronę, skręcamy w prawo 
i następnie w lewo w ul. Zbylitowską aby 
tuż za marketem spożywczym i apteką 
zatrzymać się przy… budce z lodami 
– lodziarnią „Pingwinek”. Ten niepozo-
rny „blaszak” to miejsce „pielgrzymek” 
mieszkańców nie tylko Zgłobic, Zby-
litowskiej Góry czy Mościc ale również 
z centrum Tarnowa, na prawdopodobne 

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



najlepsze lody w okolicy. W sezonie, 
przy ładnej pogodzie, możemy nawet 
i pół godziny czekać na zakup zimnego 
smakołyku. Po przerwie jedziemy dalej, 
ulicą Krakowską (ciągiem pieszo – rowe-
rowym) w kierunku mostu na rzece 
Dunajec. Po przejechaniu mostu, naj-
lepiej przejechać na drugą stronę trasy 
krajowej nr 94 (na stronę południową) 
i kontynuować jazdę drogą serwisową 
wzdłuż „krajówki” aż do Wojnicza. Przy 
wjeździe do Wojnicza mijamy cmentarz, 
nowoczesny komisariat policji oraz duży 
parking samochodowo – rowerowy,  
jedziemy ulicą Tarnowską dalej do Rynku. 
Od „Pingiwnka” do centrum Wojnicza 
dzieli nas 5,5 km i ok. 20 minut jazdy, 
w tym połowa to jazda z górki.   

Tuż przed Rynkiem, po prawej stronie 
mijaliśmy piękny, drewniany jednona-
wowy kościółek o konstrukcji zrębowej 
pw. św. Leonarda. Prawdopodobnie 
pierwsza świątynia powstała w XII w. 
Przy kościele był niegdyś szpital dla 
ubogich, wspomniany już w dokumencie 
biskupa Jana Lutkowica w 1465 roku. 
Obecna świątynia została wybudo-
wana lub przebudowana w XVII wieku. 
W latach 1892-93 została gruntownie 
wyremontowana, w tym czasie została 
również oszalowana. 

Układ rynku wojnickiego i układ ur-
banistyczny miasta są konsekwencją 
zastosowania m. in.  układu pla-
cowo-ulicowego, charakterystycz-
nego dla miast na prawie średzkim 
we wcześniejszych okresach. Rynek 
zaskakuje swą rozległością. Pierzeja 
południowa i północna mają 183,00 
i 193,80 m, zaś wschodnia i zachod-
nia 64,60 i 62,39 m. Pierwotnie był to 
zapewne prostokąt, ale zniekształcony 
został w wyniku kolejnych prze-
budów rynkowych domostw. Rynek 
w Wojniczu stanowi dokładnie połowę 
rynku krakowskiego. Współczesne 
domy stoją nadal na jednej działce 
średniowiecznej, rzadziej na dwóch, 
a wyjątkowo na połowie działki. 

Pośrodku Rynku stoi pomnik św. Flo-
riana z 1843 r., upamiętniający pożar 

Rynek w Wojniczu

miasta z 1831 r. 

Na ścianie kamienicy pod numerem 
29 „Findrówki” (obecnie mieści się 
izba regionalna) umieszczone zostały 2 
tablice upamiętniające wizyty św. Kingi 
w 1239 r. oraz św. Jadwigi w 1394 r. 

W 1239 r. w Wojniczu odbywał się 
zjazd możnowładztwa małopolskiego 
z okazji powitania Kingi, córki kró-
la węgierskiego, późniejszej żony 
Bolesława Wstydliwego. prawdo-
podobnie wtedy Wojnicz otrzymał 
prawa miejskie. Zaś królowa Jadwiga, 
późniejsza święta odwiedziła Wojnicz 
13 listopada 1394 roku. Być może 
powodem odwiedzin był fakt iż wielu 
duchownych w Krakowie wywodziło 
się z Wojnicza, jak np. spowiednik 
królowej – Piotr z Wojnicza. 



Z Rynku w Wojniczu jedziemy na 
zachód ulicą Krakowską i po prze-
jechaniu 200 metrów skręcamy w lewo 
w wąską ul. Loretańską, którą dojedzie-
my do kapliczki przy skrzyżowaniu ul. 
Loretańskiej i ul. Wąwóz Szwedzki.  

Po minięciu cmentarza jedziemy 
prawdziwym wąwozem i dalej przez 
pola wąską asfaltową drogą przez 3 km. 
Na rozstaju dróg, skręcamy w prawo, 
tak jak biegnie oznakowany szlak 
św. Jakuba. Zresztą aż do Sufczyna 
(następne 2,8 km) wąskimi, bocznymi 
drogami jedziemy właśnie szlakiem 
św. Jakuba. W Sufczynie kontynuuje-
my drogę do Dębna (3,7 km) również 
szlakiem św. Jakuba, bocznymi drogami, 
równoległymi do DK 94. W Dębnie 
dojeżdżamy do parkingu i widocznego 
kościoła; skręcamy w prawo i mijając 
kościół, po przejechaniu 300 metrów, 
skręcamy w lewo do zamku.   

Kaplica Loretańska przy skrzyżowaniu ul. 
Loretańskiej i Wąwóz Szwedzki z 1905 r. 
Według legendy kaplica stoi na miejscu 
pochówku rycerzy Bolesława Śmiałego. 
Inna legenda wiąże to miejsce z mogiłą 
Szwedów, którzy w 1655 r. zginęli 
w bitwie Karola Gustawa z wojskami 
polskimi Stanisława Lanckorońskiego. 
Przed wejściem do kaplicy po obu stro-
nach dwie figury rzeźbione w piaskow-
cu św. Piotra i św. Pawła ufundowane 
w 1873 r. przez mieszczanina wojnick-
iego Wojciecha Pyrkiewicza.
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CMENTARZ WOJENNY NR 282.
Zaprojektowany przez austriackiego 
architekta Roberta Motkę. 

Na powierzchni 172 m2 pochowano 
tu w 2 mogiłach zbiorowych i 8 gro-
bach pojedynczych 8 żołnierzy austro-
węgierskich i 32 rosyjskich.



Jest to jedyna tak dobrze zachowana 
rycerska rezydencja późnego gotyku 
w Polsce z lat 1470-80. Fundatorem 
był Jakub Dębiński herbu Odrowąż, 
Kasztelan Krakowski, Kanclerz Wielki 
Koronny. Zamek posiada znakomicie 
zachowany zespół elementów kamie-
niarskiego wystroju architektonicz-
nego (portale,  obramienia okien, 
wystrój wykuszy). Na całość założenia 
składają się 4 budynki skupione wokół 
trapezoidalnego wyłożonego kamien-
nym brukiem dziedzińca ze studnią, 
nakryte czterospadowymi dachami. 
Sylwetkę zamku wzniesionego z cegły 
i kamienia urozmaicają baszty i nadwie-
szone wykusze. Portale drzwi i okien 
oraz wykusze są pięknie ozdobione 
kamienną dekoracją – płaskorzeźbami 
o motywach roślinnych, geometrycz-
nych i godłami herbowymi. Zamek 
obecnie jest oddziałem Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie otwartym dla 

Zamek 
w Dębnie

zwiedzających. Ekspozycja wewnątrz 
pomieszczeń zamkowych pozwoli 
nam poznać dzieje zamku, zobaczy jak 
wyglądała kiedyś Sala Rycerska, ka-
plica zamkowa, skarbiec czy starodaw-
na kuchnia i spiżarnia. Jak przystało 
na zamek, ma także swoją legendę 
związaną z nieszczęśliwą miłością 
Tarłówny, córki pana na zamku, która 
zakochała się w pokojowcu ojca. Za 
zhańbienie rodu i przeciwstawianie 
się woli rodzica została zamurowana 
żywcem w baszcie zamku. Ponoć jej 
duch – „Biała Dama” nawiedza komnaty 
zamku do tej pory. Raz w roku przed 
zamkiem odbywa się Międzynarodowy 
Turniej Rycerski „O złoty warkocz 
Tarłówny”. Do Dębna ściągają rycerze 
nie tylko z kraju ale i z zagranicy a wido-
wisko ogląda po kilkanaście tysięcy tu-
rystów z całego kraju. 

Informacje praktyczne:

Zamek w Dębnie – Oddział Muze-
um Okręgowego w Tarnowie 
Dębno 189, 32-852 Dębno
tel. +48 14 665 80 35
e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl  
www.muzuem.tarnow.pl 
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Po wizycie u „Białej Damy” wracamy 
w kierunku kościoła aby tuż za zam-
kiem, po 120 metrach skręcić w prawo 
i po kolejnych 650 metrach wąską drogą 
dojechać do drogi prowadzącej z Dębna 
do Porąbki Uszewskiej .  Skręcamy 
w prawo i po kolejnych 350 metrach 
skręcamy w lewo; dalej jedziemy 1,2 
km kolejną boczną drogą, m.in. wzdłuż 
szklarni aż do skrzyżowania, na którym 
skręcamy w lewo a następnie w prawo, 
przed zagajnikiem. Przed nami kilo-
metrowa trasa do miejscowości Jastew. 
Tutaj skręcamy w prawo w kierunku DK 
94, po dotarciu do której skręcamy w lewo 
i „krajówką” kierujemy się na Brzesko. Jest 
to najtrudniejszy odcinek na naszej trasie, 
gdyż nie ma ścieżki rowerowej i musimy 
poruszać się poboczem. 

Niespełna 2,5 km odcinek Jastew – Ja-
downiki pokonujemy „krajówką”. W cen-
trum Jadownik przy markecie i aptece 
zjeżdżamy na stronę południową aby 
po 200 metrach, za Domem Ludo-
wym w Jadownikach skręcić w lewo 
w ul. Witosa i kontynuować jazdę 
bocznymi drogami. Po przejecha-
niu 140 m skręcamy w prawo w ul. 
Sportową, którą (2,5 km) dojedziemy 
do Brzeska.  Tu skręcamy w lewo 
w ul. Biernackiego (na granicy Brzes-
ka i Jadownik) a następnie w prawo 
w ul. Piastowską. Ostatnie 2,8 km to 

Jest alternatywa dla tego odcinka: 
można skręcić w lewo i przez Jastew 
i Bocheniec ominąć DK ale to wymaga 
znacznego wysiłku i wspinania się po 
górkach. 

jazda ulicami Brzeska: całą Piastowską, 
po drodze mijając Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe z punktem informacji tu-
rystycznej, następnie skręcamy w lewo 
w ul. Okocimską, potem za browarem 
w prawo w Browarną a naprzeciwko 
głównej bramy zakładu skręcamy w lewo 
w ul. Barona Jana Goetza. Dojeżdżamy 
do najpiękniejszej rezydencji fabry-
kanckich, końca XIX wieku – Pałacu 
Goetzów. Pałac Goetzów Okocimskich 
wybudowany został nieopodal browaru 
Okocim w latach 1898–1900 przez Jana 
Albina Goetza, szerzej znanego jako Jan 
Goetz Okocimski i jego małżonkę Zofię 
Jadwigę z hr. Sumińskich. Rodzina Goe-
tzów nazwała go „Nowym Pałacem” dla 
odróżnienia od „Starego Pałacu”, wznie-
sionego jeszcze na terenie założonego 
w 1845 roku browaru przez ojca Jana 
Albina, Jana Ewangelistę Goetza. Neo-
rokokowy, trzyczęściowy pałac posiada 
piętrowy główny korpus (w nim obszerny 
hall) oraz dwa skrzydła połączone parte-
rowymi przewiązkami. W zachodnim
skrzydle znajduje się kaplica pałacowa, 
podczas gdy wschodnie to dawny bu-
dynek mieszkalny. 

Całość nakryta została dachem man-
sardowym. Od strony północnej do 
pałacu przylega przeszklona oranżeria. 
Obecnie w pałacu znajdują się pokoje 
hotelowe oraz restauracja.

Wokół pałacu rozpościera się 14-hek-
ta rowy park  w s ty lu  ang ie l sk im 
z przepięknym starym drzewostanem. 
Jest to jeden z „naszych” małopolskich 
ogrodów. Na jego terenie znajduje się 
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ok. 11 pomników przyrody, 43 gatunki 
drzew oraz 12 gatunków krzewów. Na 
drzewostan składają się: dęby, brzozy, 
wiązy, lipy, kasztanowce i klony, ale także 
sosny kanadyjskie, amerykańskie tuli-
panowce, sumaki, kargany syberyjskie 
i rododendrony. Różnorodność drze-
wostanu oraz obecność drzew egzo-
tycznych park zawdzięcza botanicznym 
zainteresowaniom fundatora Pałacu, 
Jana Albina Goetza-Okocimskiego, który 
z zamiłowaniem sprowadzał do swojego 
parku ciekawe gatunku drzew adaptując 
je do warunków polskiego klimatu. 
Głównym elementem przestrzennej 
kompozycji parku jest obszerna polana, 
połączona z grabowymi alejami. 

Po zwiedzeniu pałacu i parku czas 
na zasłużony odpoczynek; w końcu 
przejechaliśmy ponad 36 kilometrów. 
W pałacowej restauracji można zamówić 
przepyszny obiad.

Po obiedzie i odpoczynku wracamy 
do Tarnowa pociągiem. Z Okocimia do 
stacj „Brzesko – Okocim” jest ponad 4 
km przez całe miasto ulicami: Browarną 
(w lewo), następnie w prawo w Mick-
iewicza, prosto przez rondo, dalej Mic-
kiewicza do Rynku (tu na wyremon-
towanym placu Brzesko obowiązkowa 
sweetfocia z dwoma koziołkami, które 
są symbolem brzeskiego Browaru Oko-
cim), przejeżdżamy ulicą Szopena obok 
kościoła pierwotnie gotyckiego, prze-
budowanego w stylu neogotyckim pw. 
św. Jakuba z 1447 roku. Za kościołem 
skręcamy w lewo w ul. Uczestników 
Ruchu Oporu, następnie w prawo 

Informacje praktyczne:

Pałac Goetzów 
ul. Barona Jana Gotza 6, 32-800 
Brzesko
tel.: +48 14 686 56 00
e-mail: kontakt@palacgoetz.pl 
www.palacgoetz.pl 
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w ul. Czarnowiejską do skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną z Okulickiego. Na 
światłach skręcamy w prawo w Okulic-
kiego, jedziemy aż do ronda, na którym 
skręcamy w lewo w ul. Solskiego, którą 
to dojeżdżamy do nowoczesnego dwor-
ca kolejowego. Tutaj nasza wyciecz-
ka się kończy. Do Tarnowa wracamy 
pociągiem, których na tej trasie jest 
sporo – to jedna z najtłoczniejszych tras 
kolejowych w Polsce z Wrocławia i Kra-
kowa do Przemyśla i dalej do Lwowa. Do 
Tarnowa polecamy pociągi SKA3 Kolei 
Małopolskich.

Dla wytrwałych jest alternatywa – tra-
sa rowerowa VeloMetropolis (EuroVelo 
4 Kraków - Tarnów), która biegnie 2 
km od dworca. Aby się do niej dostać 
należy spod dworca ulicami Dworcową 
i Kopernika jechać w kierunku Szczu-
rowej. Tuż za autostradą wjeżdżamy 
w prawo na Velo i jedziemy 30 km po 
płaskim terenie.       
                 

Rozkład jazdy pociągów:
Koleje Małopolskie: 

www.malopolskiekoleje.com.pl 
www.portalpasazera.pl 
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Informacje turystyczne:

Tarnowskie Centrum Informacji ****
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
tel. +48 14 688 90 90

e-mail: centrum@tarnow.travel 
www.tarnow.travel 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Brzesku **

Ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko
tel. +48 14 66 300 63

e -mail: recepcja@ssm-brzesko.pl 
https://noclegi-brzesko.pl/infor-

macja-turystyczna/ 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Brzesku **

Ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko
tel. +48 14 66 300 63

e -mail: recepcja@ssm-brzesko.pl 
https://noclegi-brzesko.pl/infor-

macja-turystyczna/ 



Dostęp do tras rowerowych 
VeloMałopolska:

Opisana trasa biegnie wzdłuż 
VeloMetropolis (EuroVelo 4). 
Zarówno Tarnów jak i Brzesko 
leżą przy tej trasie; Zgłobice nato-
miast przy VeloDunajec, który 
łączą Zakopane przez Nowy Sącz, 
Tarnów z Wiślaną Trasą Rowerową 
w Uściu Jezuickim. 

Trasa szlaku:

Zamek
w Dębnie Wąwóz 

Szwedzki

Pałac Goetz

Rynek
w Brzesku

Kościół
św. Leonarda

Lodziarnia
Pingwinek

Dwór
Prezydencki

Koszycka

Brzesko Okocim

Radiów

Borzęcin

Pleśna

TARNÓW
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Wydanie I
Egzemplarz bezpłatny 
w wersji online

Wydawca:
Stowarzyszenie 
GRUPA ODROLNIKA
33-114 Rzuchowa 1
e-mail: 
rupaodrolnika@wp.pl
tel 14 307 05 01

Masz uwagi, sugestie lub spostrzeżenia 
dotyczące Przewodnika? A może

chcesz otrzymać materiały na meila ?

Napisz do nas:
grupaodrolnika@wp.pl


