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oraz 9 ogrodów

Trasa Sądecka
Cała trasa liczy:

218 km
Trasa sądecka ma bardzo dobry dostęp do szlaków rowe-
rowych Velo:

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

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

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.

Ogród
Ozdobny
w Łostówce

START
Wycieczkę po trasie sądeckiej zaczynamy w samym cen-
trum Zakopanego przy Górskim Ogrodzie  Botanicz-
nym im. Mariana Raciborskiego (1). Nowy Sącz jest 
w połowie trasy – jeśli zdecydujemy się na rozpoczęcie 
zwiedzania z Nowego Sącza to musimy podzielić trasy na 
2 części: na wschód i na zachód od stolicy regionu. Z Za-
kopanego jedziemy w kierunku Krakowa „zakopianką” do 
miejscowości Rabka Zdrój (węzeł Zabornia; skrzyżowanie 
tras nr 7 i 47) po drodze mijając: Poronin, Szaflary i Nowy 
Targ. Z Rabki Zdrój (ulicami: Kilińskiego, Rynek, Sądecką) 
do Mszanej Dolnej jedziemy krajową 28. W Mszanie Dol-
nej ulicami Mroza, Marka, dojeżdżamy do Mszanej Górnej 
w której skręcamy w lewo w kierunku Łostówki. Po prze-
jechaniu łącznie 63 km i ponad godziny jazdy dojeżdżamy 
do Ogrodu Ozdobnego (2).
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Ogród Marzeń
w Myślcu-Zagórze3

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 
Nowego Sącza pod zamek. Następnie przez Rynek, ulicami 
Szwedzką, Wąsowiczów, Kościuszki, Jagiellońską, św. Ku-
negundy, 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 Wielka 
wjeżdżamy do Nowego Sącza i ulicami Majdan, 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.

Z Miasteczka Galicyjskiego wyjeżdżamy z Nowego Sącza 
ulicą Lwowską i dalej jedziemy krajową 28 w kierunku Jasła. 
Po przejechaniu 25 km w miejscowości Ropa skręcamy 
w prawo w kierunku Wysowej Zdrój. Z Ropy przez Klimkówkę 
dojeżdżamy do Uścia Gorlickiego do Rodzinnego Ogrodu 
Mazurówka (5). Czas przejazdu to 40 minut i odległość 40 km.  

5. Rodzinny Ogród Mazurówka 
w Uściu Gorlickim
Rodzinny Ogród Mazurówka w Uściu Gorlickim to je-
dyny w powiecie gorlickim ogród otwarty dla miłośników 
i sympatyków tego co „zielone”. Ogród położony na 
południowym stoku Kiczery umożliwia podziwianie 
pięknych widoków z pobliskimi księżniczkami Beskidu 
Niskiego - górami Polana, Homola i Kopa. Na powierzch-
ni ponad 0,7 ha zgromadzono wiele drzew, krzewów, by-
lin, traw i roślin jednorocznych.



Z Uścia Gorlickiego bocznymi, wąskimi ale i malowni-
czymi drogami jedziemy w kierunku Muszyny po drodze 
mijając miejscowości: Czarna, 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 kolejnych 2 km dojeżdżamy do DW 981 która 
łączy Grybów z Krynicą Zdrój. Skręcamy w lewo w kierunku 
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), Ogro-
dy 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.     

KONIEC TRASY

Ogród
Biblijny
w Muszynie
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8. Ogródy Sensoryczne w Muszynie 
Ogrody Zmysłów, inaczej zwane Ogrodami Sen-
sorycznymi, są jeszcze mało rozpowszechnionym 
w Polsce pomysłem przystosowania parków nie tylko 
do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim 
do celów terapeutycznych i edukacyjnych (także dla 
osób niewidomych). Z ogrodów sensorycznych może 
korzystać każdy, niezależnie od stanu zdrowia i wieku. 
To sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce. 
Muszyńskie ogrody sen-soryczne zaprojektowane są tak, 
by w zintensyfikowany sposób oddziaływać na wszystkie 
pięć zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. 



9. Ogród Magiczny w Muszynie
Magiczny Ogród nazywany również Ogrodem 
Miłości do złudzenia przypomina ogrody greckie 
lub rzymskie. Wchodząc do niego, można poczuć się 
niczym antyczny Perseusz wkraczający do ogrodu 
Meduzy pełnego ludzkich posągów. Ogród wzbudza 
ogromne zainteresowanie turystów i kuracjuszy, któ-
rzy z ciekawości tłumnie przybywają do tego muzeum 
sztuki na świeżym powietrzu. W ogrodzie można też 
spotkać artystów, którzy czerpią z twórczej atmosfery 
tego miejsca. Są tutaj jeszcze dwa magiczne miejsca, 
które koniecznie trzeba odwiedzić. Pierwsze z nich to 
staw złotej rybki, którą można dostrzec z drewnianego 
podestu oraz ogrodowa fontanna do której zwyczajem 
jest wrzucenie monety co ma gwarantować uśmiech 
fortuny bogów do darczyńców.
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Informacje praktyczne:
stan na grudzień 2022 r.
Wydanie I
Egzemplarz bezpłatny 
w wersji online

Wydawca:
Stowarzyszenie 
GRUPA ODROLNIKA
33-114 Rzuchowa 1
e-mail: grupaodrolnika@
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


