
Przewodnik
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Odkryj Małopolski Szlak Ogrodów

Wybierz się w pasjonującą podróż „Małopolskim Szlakiem Ogrodów 

Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych”. To przedsięwzięcie, które połączyło już 27 

miejsc, a w tym m. in.: Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie, Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ogród Magiczny w Muszynie, założenie 

zamkowo-ogrodowe w Pieskowej Skale oraz Ogródek Edukacyjny przy Centrum 

Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Za realizację projektu odpowiada Stowarzyszenie 

GRUPA ODROLNIKA.

Pomysł na szlak jako nową atrakcję turystyczną Małopolski stanowi 

odpowiedź na rosnące zainteresowanie ogrodami ze strony mieszkańców regionu, jak 

też turystów coraz liczniej i chętniej odwiedzających nasze województwo.

Ze względu na swą różnorodność szlak obejmuje ogrody podzielone na

4 kategorie: ozdobne, użytkowe, edukacyjne i terapeutyczne. W ramach projektu 

opracowano i wydano przewodnik po ogrodach na szlaku z wszelkimi informacjami 

dotyczącymi każdego z tych miejsc. Dla zwiedzających wykonano karty, w których 

będzie można zbierać  stemple z każdej odwiedzonej atrakcji turystycznej.

Projekt jest doskonałym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego. Na szlaku 

znajdziemy ogrody prowadzone przez stowarzyszenia, uczelnie, samorządy, ale

i obiekty komercyjne. Małopolski Szlak Ogrodów, to miejsca niebanalne, z ciekawą 

ofertą, z widokami zapierającymi dech w piersiach czy posiadającymi walory 

terapeutyczne. Współpraca tak wielu podmiotów umożliwia dotarcie do jeszcze 

szerszej grupy odbiorców, którzy w łatwy sposób uzyskają informację na temat 

poszczególnych przedsięwzięć. 

Wizyta w wielu parkach i ogrodach, będzie przy okazji ciekawą lekcją historii

w zakresie ogrodów i ogrodowych stylów. Pomniki przyrody, zabytkowe dwory, muzea 

to jedne z licznych atrakcji, które napotkać możemy podczas zwiedzania 

Małopolskiego Szlaku Ogrodów. Wszystkich miłośników zieleni i nie tylko, już dziś 

serdecznie zapraszamy na szlak - na pewno nie będzie to czas stracony.

www.malopolskiszlakogrodow.pl

www.facebook.com/MalopolskiSzlakOgrodow



www.centrumpolonii.pl

ZESPÓ Ł DWORSKO-PARKOWY
w BRNIU

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny

33-210 Olesno, Breń 1

OGRÓ D OTWARTY: całorocznie

Zespół dworsko-parkowy w Brniu położony 
jest na terenie gminy Olesno. Wybudowany 
został w XVIII wieku. Ogród został zapro-
jektowany i urządzony w stylu francuskim 
(wersalskim) przez wiedeńskiego projektanta 
Pfaffiner w latach 1750-1760. Jest zbudowany 
na planie trzech prostokątów. Na osi głównej 
znajduje się gaik a na osi poprzecznej labirynt, 
otoczony kanałami z wodą, nad którymi 
znajduje się mostek łączący ogród francuski
z parkiem angielskim i pałacem. Na terenie 
ogrodu znajdują się perły architektury dworsko-
parkowej m.in. brama wjazdowa i figura Matki 
Bożej. Obecnie trwają prace nad realizacją 
inwestycji, dzięki której spichlerz w zespole 
dworsko – parkowym w Brniu zostanie 
przekształcony w stanicę turystyczną. Stanica 
będzie miejscem gdzie w otoczeniu dwóch 
stawów, turyści będą mogli posilić się, odpocząć 
podziwiając malowniczą scenerię Powiśla, 
przechować bagaż, a także wypożyczyć sprzęt 
rekreacyjno – sportowy, dzięki czemu będą 
mieć możliwość zwiedzenia pobliskich terenów 
m.in. „alei Sobieskiego”, którą tworzą najstarsze 
 w regionie okazy dębów liczące ponad 500 lat.

Ogród
w Brniu

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

GODZINY ZWIEDZANIA:

całodobowo

wstęp bezpłatny



Ogród na Wzgórzu - Filipowice

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D NA WZGÓ RZU

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny,

użytkowy, terapeutyczny

Filipowice 273, 32-065 Krzeszowice
fb.com/TwojOgrodnikPoradnik

www.twojogrodnik.pl 

Przyjmujemy tylko grupy zorganizowane 

powyżej 10 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Bilet wstępu: 15 zł /os. 

„Ogród na wzgórzu” ze względu na urozmaicenie 
terenu został podzielony na kilka tematycznych 
ogrodów, które połączone ze sobą tworzą spójną 
całość. Znajduje się tu ogród skalny, rabaty 
bylinowe, ogród warzywny, duży staw, bogata 
kolekcja traw i krzewów ozdobnych oraz roślin 
iglastych. Można tu wypocząć w otoczeniu 
zachwycającej roślinności, dowiedzieć się, jak 
uprawiać rośliny i poznać nowe gatunki
a wszystko to dzięki właścicielce ogrodu, 
doświadczonej ogrodniczce, która opowie 
historię jego powstawania i przedstawi 
najciekawsze jego okazy. W ramach zwiedzania 
można zobaczyć tradycyjną szkółkę bylin, oraz 
dowiemy się w jaki sposób uprawić sadzonki. 
Odwiedzający mają możliwość sfotografowania 
wielu pięknych, rzadkich roślin a na koniec mogą 
liczyć na poczęstunek chłodnymi napojami
i ciastem. Z powodu bardzo górzystego, 
trudnego terenu, osoby niepełnosprawne
i dzieci w wózkach mogą mieć problemy
z pełnym dostępem do wszystkich części ogrodu.

wstęp płatny

OGRÓ D OTWARTY: od kwietnia do października



OGRÓ D JANA PAWŁA II
W INWAŁDZIE

OGRÓ D ozdobny, użytkowy, edukacyjny 

OGRÓ D OTWARTY:

całorocznie

Ogród Jana Pawła II to miejsce, w którym po 
wejściu na wieżę widokową można zobaczyć 
namalowany za pomocą ponad 20 tys. drzew, 
krzewów i kwiatów 3-hektarowy obraz 
przedstawiający postać papieża Polaka, Bazylikę 
Św. Piotra w Watykanie i bazylikę Ofiarowania 
NMP w Wadowicach. Wędrówka alejkami 
Ogrodu, których długość wynosi aż 8 km, 
pozwoli podziwiać poszczególne elementy 
całego obrazu, ale również zobaczyć zdjęcia 
przedstawiające drogę do świętości papieża 
Polaka, czy też zapoznać się z niezwykłymi 
historiami z Jego życia. Ogród pełni ważną 
funkcję w rozwoju edukacji i kultury. Jest 
źródłem wiedzy i inspiracji jako „żywe 
muzeum” Jana Pawła II.

Inwałd
Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA fb.com/OgrodJP2

www.ogrodjp2.pl/godziny-otwarcia

 ul. Wadowicka 167
                   34-120 Inwałd

Ogród 
im. Jana Pawła II

GODZINY ZWIEDZANIA:

www.ogrodjp2.plwstęp płatny
bilet normalny 15 zł/os

bilet ulgowy/grupowy 11 zł/os



Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

Ogród
Jadowniki Mokre

OGRÓ D edukacyjny, terapeutyczny

OGRÓ D OTWARTY: od kwietnia do października

OGRÓ D HORTITERAPII 
W JADOWNIKACH MOKRYCH

Ogród Hortiterapii przy Ośrodku 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej Caritas Diecezji 
Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

33-271 Jadowniki Mokre  340

www.jadowniki.caritas.pl

Miesiące:    IV- V       8.00 – 18.00
                     VI -VIII     8.00 – 20.00

                         IX - X      8.00 – 18.00

Miesiące:  IV-V    18.00
                       IX-X    8.00 –18.00
                      VI-VIII  8.00 –20.00

8.00 –

Hortiterapia jest formą rehabilitacji wspoma-
gającą leczenie za pomocą ogrodu. W naszym 
Ogrodzie umieszczone są elementy wspoma-
gające terapię takie jak ścieżka sensoryczna
, suchy strumień, które pozwalają na zapoznanie 
się z różnorodnością faktur, a także służą do 
rehabilitacji motoryki dużej, sadzawka kaska-
dowa, długa na ponad 20 metrów sztuczna rzeka, 
umożliwiająca bezpośredni, łatwy kontakt z ży-
wiołem wody. W ogrodzie znajduje się również 
punkt widokowy, który wzniesiony jest na 1 metr 
tarasem, pozbawionym barier architekto-
nicznych, służącym kontemplacji otaczającej 
przyrody i poznawaniu środowiska skalistego. 
Rabaty wzniesione, zapewniają sensoryczne 
poznanie świata roślin za pomocą zmysłów, 
umożliwiają hortiterapię czynną z pozycji wózka 
inwalidzkiego. Pośród rabatek podwyższonych 
znajdują się: rabata wzrokowa ukazująca 
wszystkie kolory tęczy, rabata słuchowa, którą 
tworzą rośliny wydające dźwięki, rabata 
dotykowa pozwalająca poznawać bogactwo 
faktur i kształtów w świecie roślin, rabata 
zapachowa  pełna aromatów ziół i kwiatów oraz 
rabata smakowa zawierająca rośliny jadalne. 

wstęp bezpłatny



PARK PADEREWSKIEGO

OGRÓ D ozdobny

OGRÓ D OTWARTY: cały rok

Park Paderewskiego w Centrum Padere-
wskiego w Kąśnej Dolnej utworzony jest
w stylu angielskim. Wśród rosnących tu drzew 
liściastych najliczniejsze są lipy drobnolistne oraz 
dęby szypułkowe. Występują również brzozy, 
akacje, wierzby, kasztanowce, graby, jesiony,
a z drzew iglastych świerk pospolity, modrzew 
europejski i sosny zwykłe. Znajdują się tu także 
tak rzadkie okazy, jak świerk serbski, dąb 
czerwonolistny, dąb stożkowaty, jesion 
zwisający, sosna kanadyjska, lipa szerokolistna, 
żywotnik. Cenne są starodrzewy, zwłaszcza 
300-letnie dęby.  Park sąsiaduje z większym 
kompleksem leśnym, dlatego jest on ostoją dla 
wielu przedstawicieli polskiej fauny. Na uwagę 
zasługują lęgi muchołówki żałobnej oraz 
dzięcioła średniego. Kąśnieński staw regularnie 
odwiedzają nurogęsi, czapla siwa, a okazjonalnie 
czapla biała. Wśród bogatej entomofauny 
wyróżnia się motyla krasopani Hera. Na terenie 
parku znajduje się zabytkowy Dwór Ignacego 
Jana Paderewskiego, który jest również 
dostępny dla zwiedzających. 

Park Paderwskiego

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice

www.centrumpaderewskiego.pl

od 7 do 21
GODZINY ZWIEDZANIA:

wstęp bezpłatny

Kąśna Dolna



www.ogrod.uj.edu.pl

OGRÓ D 

terapeutyczny, uniwersytecki

naukowo-edukacyjny, 

OGRÓ D BOTANICZNY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ SKIEGO

OGRÓ D OTWARTY: od kwietnia do października

GODZINY ZWIEDZANIA:

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagie-
llońskiego, założony został w 1783 roku, jest 
najstarszym istniejącym ogrodem botanicznym 
w Polsce. Rozciąga się u stóp XVII-wiecznego 
pałacu na powierzchni prawie 10 ha. Powstał
z inicjatywy Hugona Kołłątaja, podczas reformy 
Akademii Krakowskiej. Nieco później (1792 r.) 
powołano tu także Obserwatorium Astro-
nomiczne oraz Stację Meteorologiczną, która 
bez zakłóceń od 1825 r. do dziś prowadzi zapisy 
pogody. Ogród posiada około 6 tysięcy 
gatunków i odmian roślin. Do najciekawszych 
kolekcji należy zaliczyć sagowce, storczyki, 
tropikalne rośliny użytkowe, rośliny ozdobne: 
róże oraz irysy. Ogród posiada trzy kompleksy 
szklarniowe: Victorię, Jubileuszową i Holen-
derkę, działy dydaktyczne oraz ozdobne.
W jego obrębie znajduje się również ekspozycja 
muzealna prezentująca historię samego 
Ogrodu, jak również eksponaty z badań 
prowadzonych w tropikach przez krakowskich 
botaników. Od samego początku Ogród 
Botaniczny UJ służy studentom nauk przyro-
dniczych. Jest również lubianym miejscem 
odpoczynku krakowian i atrakcją dla turystów. 
W Ogrodzie odbywają się koncerty, pokazy 
filmów, występy teatru oraz wystawy malarstwa 
i fotografii.

Ogród
Botaniczny UJ

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
tel. 12 663 36 35, 12 421 26 20 

wstęp płatny

www.ogrod.uj.edu.pl/zwiedzanie/podstawowe-info



OGRÓ D I LAPIDARIUM W MUZEUM
IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO

OGRÓ D ozdobny

OGRÓ D OTWARTY: całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

Zabytkowy Ogród i Lapidarium otaczają 
najstarszy i największy oddział Muzeum 
Narodowego w Krakowie - Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego. Willę, zbu-
dowaną w 1884 roku w stylu toskańskim wg. 
projektu Antoniego Siedeka dla hrabiny Olgi 
Krasińskiej, zakupił w 1894 roku najwybitniejszy 
polski kolekcjoner-numizmatyk hrabia Emeryk 
Hutten-Czapski (1828-1896) na pomieszczenie 
przywiezionych ze Stańkowa (k. Mińska, 
Białoruś) zbiorów. Bezcenną ich częścią jest 
największa na świecie kolekcja polskich monet. 
Atrakcje ogrodu, który zachował XIX-wieczny 
charakter to ponad 130 letni dąb o pięknej 
koronie, stare grusze, lipa, dereń, leszczyna oraz 
lapidarium, na które składają się fragmenty 
krakowskich budowli (m.in. pinakiel z kościoła 
Mariackiego z XIV wieku), sarkofag 
późnorzymski. W głębi oddziału znajduje się 
Pawilon Józefa Czapskiego (PJC) - muzeum 
biograficzne, poświęcone wnukowi Emeryka
i Elżbiety z Meyendorffów, malarzowi
i pisarzowi. Na parterze PJC znajduje się 
kawiarnia Kultury i czytelnia, a z tarasu na dachu 
możemy podziwiać ten ogród i niezwykłą 
panoramę Krakowa. 

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

Od 1 maja do 30 września od godz. 9.00 do godz. 21.00 
Od 1 października do 30 kwietnia od godz. 10.00 do godz. 18.00

Ogród i Lapidarium w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków

tel. 572 820 392, 12 43 35 816

www.
www.mnk.pl/oddzial/pawilon-jozefa-czapskiego

mnk.pl/oddzial/muzeum-im-emeryka-hutten-czapskiego

Ogród
im. E. Czapskiego

wstęp płatny

Oprac. Agnieszka Kosińska



wstęp płatny 2 zł

Ogród
Muzeum Archeologicznego

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D użytkowy

OGRÓ D OTWARTY: cały rok

GODZINY ZWIEDZANIA:

Ogród Muzeum Archeologicznego w Krakowie
ul. Poselska 3, Kraków

tel. 12 422 71 00

Ogród Muzeum Archeologicznego
w Krakowie zajmuje przestrzeń 
pomiędzy budynkiem a Plantami. Został 
zrekonstruowany w typie późno-
renesansowym szachownicowym. 
Stanowi przedłużenie ogrodów śród-
mieścia Krakowa, sąs iadujących
z krakowskimi Plantami z pięknym 
widokiem na Wawelskie Wzgórze.
W dawnym wirydarzu znajduje się 
niewielki ogród wewnętrzny - zawiera 
kwadratową kwaterę na środku 
dziedzińca przeciętą ścieżkami,
z wyodrębnionym kolistym środkiem, 
obsadzony starodrzewiem, krzewami, 
bylinami i trawą. 

www.ma.krakow.pl

OGRÓ D MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

I-VI oraz IX-XII pn., śr., pt. 9:00-15:00

wt., czw. 9:00-18:00, ndz. 11:00-16:00

VII-VIII pn.-pt. 10:00-17:00, ndz. 10:00-15:00

W soboty Muzeum i ogrody nieczynne.



Teren zielony AGH

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D użytkowy, edukacyjny

OGRÓ D OTWARTY: cały rok

Kameralne zakątki, barwne klomby czy 
kwiatowe rabaty to wizytówka Akademii 
Górniczo Hutniczej. Zieleń na terenie kampusu 
wzbudza powszechne uznanie jako wizytówka 
świadcząca o kompleksowym podejściu do 
edukacji realizowanym przez władze Uczelni. 
Zieleń zaplanowana jest tak aby przez cały rok 
teren wyglądał atrakcyjnie, zawierając atrakcje 
sezonowe. Na skwerach występuje różno-
rodność roślin począwszy od traw ozdobnych, 
tawuł, trzmielin, poprzez różne gatunki irg
z rodziny różowatych, irgi błyszczące na żywo-
płoty czy różowe weigele kwitnące. Ponadto 
kuliste thuje czy liguster ukształtowany na 
żywopłot oraz wiele innych odmian roślin 
stanowiących piękne tło dla otaczającej 
architektury. Oprócz roślinności podziwiać 
możemy również zamontowane urządzenia 
przemysłowe nawiązujące do poszczególnych 
kierunków wykładanych na Uczelni. Wśród 
ciekawostek, które tu znajdziemy jest zegar 
słoneczno - równikowy wykonany przez astro-
noma Marka Szymocha, czy lokomotywa z 1943 
roku przy której znajduje się punkt informacyjny 
Uczelni.

TEREN ZIELONY AGH

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

od 6.00-22.00 ostatnie wejście godz. 20.00
GODZINY ZWIEDZANIA:

wstęp bezpłatny



Ogród
Zamek na Wawelu

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

OGRODY KRÓ LEWSKIE 
NA WAWELU

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny, 

na terenie wpisanym do rejestru zabytków

OGRÓ D OTWARTY: od maja do września

codziennie: 11:00-16:30
określone godziny z przewodnikiem, max. 30 osób, jęz. pol/ang

Trasa plenerowa „Budowle i ogrody Wawelu”
GODZINY ZWIEDZANIA:

Zamek Królewski na Wawelu
 31-001 Kraków, Wawel 5

Wzmianki źródłowe o istnieniu renesansowych 
ogrodów wawelskich i odkrycie na tarasie 
górnym fragmentów królewskiego ogrodu, stały 
się podstawą prac mających na celu odtworzenie 
założenia ogrodowego pomiędzy elewacją 
wschodnią zamku a zewnętrznym obwodem 
fortyfikacji. Wobec braku danych co do kompo-
zycji całego ogrodu sięgnięto po przykłady 
zawarte w ikonografii i bibliografii historycznych 
ogrodów. Klimat epoki ilustrują poszczególne 
składniki ogrodu, zastosowana roślinność, 
kompozycja ich nasadzenia, elementy archi-
tektury ogrodowej oraz sposób ich wykonania. 
Na tarasie górnym znajdują się: proste partery 
ornamentowe, podwyższone rabaty skrzyniowe 
z kolekcją roślin wydzielone ozdobnymi 
barierkami oraz łąka kwietna z trejażem. Ogród 
tarasu dolnego został podzielony na  trzy główne 
części: południową - z parterami rabatowymi
i altaną, środkową - z parterami ornamentowymi 
i północną - sad. Zobaczymy tu również winnice 
będące wspomnieniem tradycji uprawy winorośli 
na wzgórzu wawelskim.

www.wawel.krakow.plwstęp płatny



Kraków

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D ozdobny, użytkowy, edukacyjny, prywatny

OGRÓ D OTWARTY: od 15 maja do 15 września

wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym
GODZINY ZWIEDZANIA:

Ogród Dworski w Kwiatonowicach stanowi 
pozostałość większego założenia dworsko-
parkowego otaczającego XIX-wieczny dwór. 
Zachował się tu fragment alei wjazdowej oraz 
zielona altana – chłodnik. Ogród wpisany
w 1987 r. do rejestru zabytków, posiada
10 drzew pomnikowych – cztery solitery
i zespół sześciu grabów tworzących zieloną 
altanę zwaną chłodnikiem. Część ogrodu 
powyżej dworu usytuowanego w centrum 
podłużnej działki, ma charakter parkowy, część 
poniżej to mały sad, słodki ogródek, ogródek 
ziołowy i warzywniak. Sam dwór otoczony jest 
rabatami kwietnymi, a od strony północnej 
posiada zielone patio. Od strony frontowej, 
zachodniej, odtworzono kolisty gazon i podjazd. 
Ogród czterokrotnie brał udział w Festiwalu 
„Święto Ogrodów”, opisany m.in. w czaso-
piśmie „Piękno i Pasje”, na blogu „Z ogrodem na 
TY”, w publikacji „Parki i ogrody Małopolski”, 
zaprezentowany w programie „Daleko od mia-
sta” sezon 5, odcinek1, emitowanym na kanale 
DOMO+.

OGRÓ D DWORSKI
W KWIATONOWICACH

www.kwiatonowice.com

Kwiatonowice 1, 38-333 Zagórzany
tel. 18 351 25 45,  517 406 207,  500 590 119

Ogród
w Kwiatonowicach

fb.com/dworkwiatonowice

wstęp płatny

CPL Rzuchowa

ogród 7 zł
dwór i ogród 15 zł



OGRÓ D OZDOBNY W ŁOSTÓWCE

OGRÓ D ozdobny, użytkowy, prywatny

OGRÓ D OTWARTY: od kwietnia do października

GODZINY ZWIEDZANIA:Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

10.00-18.00

Łostówka 221
34-730 Mszana Dolna

tel. 18 33 49 241 

Ogród pięknie położony w Beskidzie 
Wyspowym, na terenie trudnym, 
urozmaiconym. Podziwiać tu możemy 
ogród ozdobny, warzywny, 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 drewno
i kamień. Ogród zaprojektowany oraz 
wykonany własnoręcznie przez wła-
ścicieli. 

Ogród ozdobny w Łostówce

wstęp bezpłatny www.chatkanadpotokiem.pl



Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny

OGRÓ D OTWARTY: od kwietnia do października

GODZINY ZWIEDZANIA:

DWÓ R W MICHAŁOWICACH
OGRÓ D I PARK

32-091 Michałowice, ul. Dąbrowskich 41
tel. 601 922 562

W soboty i niedziele od 11do 17
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Ogród i Park w Michałowicach

wstęp bezpłatny

Dwór w Michałowicach projektu wybitnego 
architekta Teodora Talowskiego, otacza malo-
wniczy zespół parkowo-ogrodowy w stylu 
angielskim, z licznymi nasadzeniami różnoro-
dnych krzewów i bylin poczynionymi od momen-
tu rozpoczęcia prac nad odbudową dworu. Rosną 
tu dwa pomniki przyrody: ponad 200-letni dereń 
jadalny i kasztanowiec. Ogród jest atrakcyjny
w każdym okresie sezonu z uwagi na różno-
rodność roślinności. W ogrodzie rośnie szpaler 
róż dla Kadrówki – corocznie dosadzane są róże 
na pamiątkę przyjęcia we dworze dowództwa
I Kompanii Kadrowej w 1914 r. przez 
ówczesnego właściciela majątku, ale przede 
wszystkim dla uczczenia uczestników współ-
czesnego marszu szlakiem Kadrówki, których 
dwór gości co rok w dniu 6 sierpnia. W ogrodzie 
rosną również drzewa pamiątkowe posadzone 
przez właścicieli dla postaci historycznych 
związanych z Kadrówką i dworem. W otoczeniu 
znajduje się również sad i zielnik.



Ogród Sensoryczny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Muszyna

OGRÓ D sensoryczny

OGRÓ D OTWARTY: całorocznie

Ogrody Zmysłów, inaczej zwane Ogrodami 
Sensorycznymi, są jeszcze mało rozpo-
wszechnionym w Polsce pomysłem przy-
stosowania parków nie tylko do odpo-
czynku na łonie natury, ale przede 
wszystkim do celów terapeutycznych
i edukacyjnych (także dla osób niewi-
domych). Z ogrodów sensorycznych może 
korzystać każdy, niezależnie od stanu 
zdrowia i wieku. To sprzyjające relaksowi, 
pełne ciszy i spokoju miejsce. Muszyńskie 
ogrody sensoryczne zaprojektowane są tak, 
by w zintensyfikowany sposób oddziaływać 
na wszystkie pięć zmysłów: węch, wzrok, 
dotyk, słuch i smak. Oprócz funkcji pozna-
wczej poprzez zabawy edukacyjne poma-
gają w budowaniu więzi interpersonalnych.

Aleja Zdrojowa w Muszynie, dzielnica 
uzdrowiskowa Zapopradzie 

OGRODY SENSORYCZNE

www.muszyna.pl/pl/1908/2217/ogrody-sensoryczne

CPL Rzuchowa

GODZINY ZWIEDZANIA:

całodobowo

wstęp bezpłatny



OGRÓ D BIBLIJNY

OGRÓ D edukacyjny

OGRÓ D OTWARTY: od maja do października

GODZINY ZWIEDZANIA:

ul. Kościelna 64, 33-370 Muszyna
tel. 694 902 963

Ogrody Biblijne są adaptacją Objawienia 
zawartego w Piśmie Świętym i poprzez 
kompozycje roślin, krajobrazu i instalacji 
architektonicznych w wyrazisty sposób 
przekazują artystyczną wizję Słowa 
Bożego. Ukazują sceny zawarte
w Starym i Nowym Testamencie.
W ogrodach można spotkać kompozycje 
roślin znanych z kart Biblii oraz 
występujących w Jerozolimie lub 
Palestynie, od średniowiecza zwaną 
Ziemią Świętą. Muszyńskie Ogrody 
Bibli jne są czwartym i zarazem 
największym w Polsce tego typu 
obiektem. Dla osób innego wyznania 
stanowią ogród spacerowo-botaniczny
z kompozycją roślin i krajobrazu Ziemi 
Świętej.

www.muszynskieogrodybiblijne.pl

Wtorek- sobota: 10.00-18.00 Niedziela: 9.00-19.00
Poniedziałek: Ogrody nieczynne

Zwiedzanie z przewodnikiem o pełnych godzinach 
(niedziela dniem bez oprowadzania)Ogród biblijny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Muszyna

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny



Ogród Magiczny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Muszyna

OGRÓ D ozdobny

OGRÓ D OTWARTY: całoroczny

GODZINY ZWIEDZANIA:

OGRÓ D MAGICZNY

cała doba

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, którzy 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 dla 
darczyńców.

muszyna.pl/pl/1908/2219/ogrody-magiczne

Aleja Zdrojowa w Muszynie, dzielnica 
uzdrowiskowa Zapopradzie 

przy pijalni wody mineralnej Antoni

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny



PARK KULTURY 
I DAWNEGO RZEMIOSŁA

OGRÓ D edukacyjny, ozdobny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Muszyna ul. Kity 17
33-370 Muszyna

18 47 25 922

www.muszyna.pl/pl/1908/2483/park-kultury-i-dawnego-rzemiosla

Park Kultury 
i Dawnego Rzemiosła

Park Kultury i Dawnego Rzemiosła umiej-
scowiony jest przy Dworze Starostów 
Muszyńskich. W skład kompleksu wchodzi 
Dom Garncarza w którym można zazna-
jomić się z różnym rzemiosłem dawnych 
muszyńskich mieszczan. Można tu także 
spróbować swoich sił w lepieniu prze-
różnych naczyń z gliny. Całość dopełnia 
wspaniały ogród nawiązujący do tego, który 
był opisywany w starych dokumentach 
jeszcze za czasów dawnego Państwa 
Muszyńskiego. Ogród podzielony jest na 
strefy – reprezentacyjną z kwiecistym 
klombem, relaksacyjną z fontanną i zielonymi 
parterami, jak również strefę widowiskową 
ze sceną plenerową. 

OGRÓ D OTWARTY: całoroczny

GODZINY ZWIEDZANIA:

całodobowo
CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny

Terminy warsztatów ceramicznych 

ustalane są na bieżąco. 

Szczegółowe informacje

pod nr te. (18) 534 92 81.



OGRÓ D MARZEŃ

OGRÓ D ozdobny, użytkowy, edukacyjny, terapeutyczny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Ogród Marzeń

W Ogrodzie Marzeń znajduje się ok 3000 
roślin; drzew, krzewów, bylin i roślin 
cebulowych. Ponad 530 odmian opisanych 
jest na tabliczkach. Wśród nich jest kolekcja 
250 odmian liliowców i 70 odmian róż. 
Oprócz roślin na terenie ogrodu znajdują się 
elementy małej architektury ogrodowej; 
Staw, Qrna Chata, Altanka, Aleja Róż
i Muzeum Kwiatów. Zarówno w ogrodzie jak 
i w domu stosowane są ekologiczne roz-
wiązania: biologiczna przydomowa oczy-
szczalnie ścieków, ogniwa fotowoltaiczne
i zbiorniki na wodę deszczową.

OGRÓ D OTWARTY: 

od 1 kwietnia 31 października

GODZINY ZWIEDZANIA:

od 8.00 do zmroku

www.wioletta-agroturystykaogrdkmiecik.blogspot.com

Myślec – Zagórze 87
tel. 694 860 015

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny

Myślec – Zagórze



Ogród Pełen Lawendy

Kraków

MAŁOPOLSKA

Ostrów

OGRÓ D ozdobny

OGRÓ D OTWARTY: 

od czerwca do lipca

w okresie kwitnienia lawendy

GODZINY ZWIEDZANIA:

10.00- 21.00

Ogród zajmuje powierzchnię 3,5 ha. 
Główną część stanowi lawenda, która 
rośnie na powierzchni 1,7 ha, gdzie królują
2 odmiany Munstead oraz Hidcote Blue. 
Lawenda posadzona jest w charakte-
rystyczne trójkąty przez środek których 
prowadzą kręte ścieżki. Urozmaicone 
ukształtowanie terenu na którym znajduje 
się ogród jak również otoczenie pól 
uprawnych stanowią dodatkowe elementy, 
które przyciągają wielu turystów. Oprócz 
lawendy w ogrodzie rośnie wiele innych 
ciekawych roślin. Można tu zobaczyć m.in. 
różne odmiany berberysów, trzmielin, traw 
i wierzb, irysów i liliowców oraz wiele 
innych drzew i krzewów. Właściciele chcą 
dzięki temu urozmaicić ogród i uczynić go 
atrakcyjnym przez większą część roku- 
kiedy jedne rośliny przekwitają, inne wciąż 
są atrakcyjne.

OGRÓ D PEŁEN LAWENDY

Ostrów 167, 32-112 Klimontów
tel. 531 884 26

fb.com/Ogród-pełen-lawendy-234255756959807

www.facebook.com/ogródpełenlawendy

CPL Rzuchowa

wstęp płatny



www.pieskowaskala.eu

ZAŁOŻENIE ZAMKOWO-OGRODOWE
W PIESKOWEJ SKALE

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny, 

na terenie wpisanym do rejestru zabytków

Zamek w Pieskowej Skale
Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu

32-045 Sułoszowa

Dziedziniec zewnętrzny od 8.00 do zmroku
Ogród kwaterowy okazjonalnie np. podczas Święta Ogrodów

Park Zamkowy ogólnodostępny całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

Zamek w Pieskowej Skale wzmiankowano
w 1315 r. Od 1422 r. był własnością Szafrańców, 
a później Zebrzydowskich, Wielopolskich
i Mieroszewskich. Spośród faz przekształceń 
wyróżnia się przebudowa zamku na 
renesansową rezydencję, dokonana w 3 ćwierci 
XVI w. przez Stanisława Szafrańca, należącego 
do elity intelektualnej ówczesnej Polski. 
Najstarszym zachowanym składnikiem sztuki 
ogrodowej jest promienisty układ alej w lasach 
pieskoskalskich - prawdopodobnie pozostałość 
zwierzyńca. Zarówno zwierzyniec, jak i chara-
kterystyczne stawy u stóp zamku przypisywane 
są Stanisławowi Szafrańcowi. O jego „krajo-
brazowych” upodobaniach świadczy zacho-
wana renesansowa loggia widokowa, 
skierowana na Maczugę Herkulesa – świade-
ctwo bardzo wysokiej oceny naturalnych 
walorów i osobliwości Doliny Prądnika. Na 
terenie założenia ogrodowego otaczającego 
zamek zobaczymy także współczesne reali-
zacje: kwaterowy, geometryczny ogród (inspi-
rowany historycznymi wzorami), rabaty dzie-
dzińca zewnętrznego, ogród na bastionie.

Ogród
Zamek Pieskowa Skała

Kraków

CPL Rzuchowa

MAŁOPOLSKA

wstęp bezpłatny



OGRÓ D BIBLIJNY
W PROSZOWICACH 

OGRÓ D edukacyjny, terapeutyczny, prywatny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Ogród biblijny w Proszowicach jest 
pierwszym tego typu obiektem w Polsce.  
Uporządkowany jest tematycznie i ma 
charakter symboliczny. Na zaledwie 10 
arowej powierzchni przedstawia minia-
turową pustynię, kraj mlekiem i miodem 
płynący, pola zbóż, poletka ziół i warzyw, 
przejście przez Morze Czerwone, symbole 
judaizmu i chrześcijaństwa, przypowieści
o morwie, o ziarnku gorczycy oraz liliach 
polnych, studnię Jakuba, winnicę, ogród 
oliwny, siedem gatunków roślin uprawnych 
Ziemi Obiecanej, cztery gatunki roślin na 
święto Sukkot i inne ciepłolubne rośliny 
uprawiane w pojemnikach oraz greckie litery 
alfa i omega – symbol Jezusa. Ogród 
umożliwia popularyzację treści biblijnych 
poprzez pokazanie roślin i środowisk,
w których one rosną. Służy on również do 
realizacji celów terapeutycznych – pro-
wadzona w nim hortiterapia usprawnia 
fizycznie i poznawczo, wspomaga rozwój 
emocjonalny i społeczny osób niepełno-
sprawnych.

OGRÓ D OTWARTY: 

całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

od 8.00 do 18.00
sobota i niedziela od 8.00 do 14.00

Ogród Biblijny w Proszowicach 

www.caritas-proszowice.eu

ul. 3-go Maja 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386 10 53

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny



Kraków

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D edukacyjny, użytkowy

OGRÓ D OTWARTY: 

całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

8.00- 18.00

33-114 Rzuchowa 1

CPL Rzuchowa

OGRÓ DEK EDUKACYJNY PRZY

CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

W RZUCHOWEJ

wstęp bezpłatny

Ogródek edukacyjny przy Centrum 
Produktu Lokalnego w Rzuchowej dla 
dzieci i młodzież to miejsce, w którym 
bezpłatnie przeprowadzane są zajęcia
w zakresie rolnictwa ekologicznego jak też 
edukacji w zakresie zdrowego odży-
wiania.  W ogrodzie znajdują się warzywa, 
owoce, zioła. Dla dzieci w ramach 
edukacji stworzone zostały donice, w któ-
rych same mogą posadzić rozsady. 
Ogródek daje możliwość interakcji z przy-
rodą ,dzieci uczą się rozpoznawać rośliny
i warzywa, dowiadują się jak wyglądają
i pachną zioła, jak uprawiamy warzywa
i owoce, które ich części jemy, a które nie. 
Ogród edukacyjny jest doskonałym 
narzędziem wspomagającym rozwój 
dzieci, dzięki niemu rozwijają swoją 
wyobraźnie i kreatywność.  

www.grupa.odrolnika.pl

fb.com/cplRzuchowa

Ogródek Edukacyjny przy
Centrum Produktu Lokalnego

w Rzuchowej



OGRÓ D BIESIADNY 
HOTELU CRISTAL PARK

OGRÓ D ozdobny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Ogród na terenie Hotelu Cristal Park 
znajduje się w tarnowskiej dzielnicy Mościce 
zwanej Dzielnicą Ogrodów. Ogród ten ma 
charakter wypoczynkowo-biesiadny. Latem 
istnieje możliwość korzystania w ogrodzie
z restauracji „Cristalino Kuchnia i Wino” 
wymienianej wśród 100 najlepszych resta-
uracji w Polsce. W ogrodzie tym dobrano 
różne rośliny ozdobne co czyni go bardzo 
urokliwym a samo miejsce przystosowane 
jest do pełnienia funkcji biesiadnych (grill, 
altany). Znajdują się w nim także mega 
szachy, miejsce zabaw dla dzieci oraz mini 
zoo z danielami, kozami miniaturowymi
i świnką wietnamską.

OGRÓ D OTWARTY: 

całorocznie

Ogród Biesiadny Hotelu Cristal Park

Tarnów

ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów
tel.14 633 12 25

www.tarnow.cristalpark.pl

CPL Rzuchowa

GODZINY ZWIEDZANIA:

całodobowo

wstęp bezpłatny



Kraków

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D ozdobny, użytkowy, edukacyjny, terapeutyczny

OGRÓ D OTWARTY: 

od czerwca do wrzesnia

GODZINY ZWIEDZANIA:

9.00- 18.00

Rodzinny Ogród Mazurówka w Uściu 
Gorlickim to miejsce otwarte dla 
miłośników i sympatyków tego co „zie-
lone”. Ogród położony na południowym 
stoku Kiczery, umożliwia podziwianie 
pięknych widoków Beskidu Niskiego - góry 
Polana, Homola i Kopa. Na powierzchni 
ponad 0,7 ha zgromadzono wiele drzew, 
krzewów, bylin, traw i roślin jednorocznych, 
a w kilku oczkach wodnych o różnej 
głębokości można zapoznać się z wieloma 
roślinami i zwierzętami wodnymi. 

RODZINNY OGRÓ D
MAZURÓWKA

Rodzinny Ogród Mazurówka

38-315 Uście Gorlickie 285
tel. 508 803 818, 730 995 615 

www.mazurowka.com

CPL Rzuchowa

Uście Gorlickie

wstęp płatny



OGRÓ D PARAFIALNY
W WAWRZEŃ CZYCACH

OGRÓ D ozdobny, edukacyjny

Kraków

MAŁOPOLSKA

Ogród w Wawrzeńczycach znajduje się ok. 
400 metrów na południe od drogi krajowej 
nr 79  w sąsiedztwie zabytkowego kościoła
i szkoły. Został założony w 1928 roku, w jego 
centrum znajduje się figura Matki Boskiej
z 1904 roku. Od lat 80. XX w. wskutek 
zaprzestania pielęgnacji zarósł chwastami, 
tak samo niszczała zabytkowa figura. Dzięki 
projektowi odnowy realizowanemu w latach 
2011-2018 przez Stowarzyszenie „Odnowa 
Wsi Wawrzeńczyce” ogród udało się 
przekształcić w park z alejkami space-
rowymi, ławkami i roślinami ozdobnymi. 
Figura Matki Boskiej została poddana 
konserwacji i 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 przyrody. We wschodniej części 
założono ogród skalny, natomiast w centrum 
znajduje się drzewo pamięci Jana Pawła
II i głaz z pamiątkową tablicą.

OGRÓ D OTWARTY: 

całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

od 7.00 do 22.00

Wawrzeńczyce 388, 32-125 Wawrzeńczyce

www.odnowawawrzenczyc.igwa.pl

fb.com/Stowarzyszenie-Odnowa-Wsi-Wawrzeńczyce-273724612661818

Ogród Parafialny w Wawrzeńczycach

wstęp bezpłatny

CPL Rzuchowa



Kraków

MAŁOPOLSKA

OGRÓ D dydaktyczny

OGRÓ D OTWARTY: 

od 1 lipca do 30 września

GODZINY ZWIEDZANIA:

11-15 (od środy do piątku)

Górski Ogród Botaniczny posiada kolekcję 
ponad 600 gatunków roślin tatrzańskich. 
Szczególnie cenną część kolekcji stanowią 
gatunki rzadkie, ginące i zagrożone, 
występujące na „czerwonych listach” flory 
Polski oraz flory Karpat. Rozmieszczenie 
roślin w Ogrodzie ma odzwierciedlać 
naturalny, piętrowy układ roślinności
w Tatrach. Część kwater hodowlanych 
służy jako miejsce aklimatyzacji, hodowli
ex situ oraz badań zagrożonych gatunków.

www.iop.krakow.pl/cbiorg

GÓ RSKI OGRÓ D BOTANICZNY 
IM. MARIANA RACIBORSKIEGO

Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego

Zakopane Krupówki 10a
34-500 Zakopane
tel. 18 20 12 651

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny



DWÓ R PREZYDENCKI 
W ZGŁOBICACH, 
ZESPÓ Ł DWORSKO – PARKOWY 

OGRÓ D ozdobny

Kraków

MAŁOPOLSKA

W zespole dworsko-parkowm w Zgłobicach 
znajduje się zabytkowy dwór pochodzący 
z II połowy XIX wieku. Zgłobicki majątek 
należał do hrabiny Lanckrońskiej i jest 
prawdopodobne, iż istniejący dwór ona 
właśnie zbudowała, a przebudowali nieco 
później Turnauowie. Po I Wojnie Światowej 
był to dom Adama Marszałkowicza – 
pierwszego  Prezydenta Tarnowa i Zofii 
Turnau. W otaczającej dwór zieleni na 
szczególną uwagę zasługują drzewa, wśród 
których są 200-letnie lipy, 300-letni dąb, 150-
letnie topole białe czy ponad 100-letnia 
surmia bigoniowa i akacje. Do Dworu 
prowadzi ponadto 150-letnia aleja kaszta-
nowa. Obecnie Dwór pełni funkcję hote-
lową i restauracyjną. W środku działa  
restauracja Belle Epoque zaliczana do 100 
najlepszych w Polsce. Latem istnieje 
możliwość korzystania z restauracji w ogro-
dzie. Z uwagi na możliwość  odbywania się 
na terenie Dworu imprez zamkniętych 
zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny.

OGRÓ D OTWARTY: 

całorocznie

GODZINY ZWIEDZANIA:

od 9.00 do 19.00

Dwór Prezydencki 
w Zgłobicach, Zespół Dworsko – Parkowy 

ul. Dworska 1, 33-113 Zgłobice
tel. 14 652 76 50

www.dwor-prezydencki.pl

CPL Rzuchowa

wstęp bezpłatny





POMYSŁODAWCA:


