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Małopolska króluje! 

Małopolska przez wieki była siedzibą pol-
skich królów, nie dziwi więc, że jest wyjąt-
kowo bogata w zabytki – zamki, pałace  
i kościoły. Region ten, równie hojnie jak 
władcy, obdarowała natura – czego do-
wodem są skałki, wysokie Tatry, królew-
ska puszcza, parki narodowe i rezerwaty 
oraz niepodzielnie panująca Królowa Be-
skidów – Babia Góra. Stolica Małopolski - 
królewskie miasto Kraków – bogactwem 
swych zabytków, wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych oraz niepowtarzalną 
atmosferą urzeka przybyszów i składa 
obietnicę kolejnych atrakcji. 

Ale to nie wszystko!
Zatrzymaj się na dłużej, by posmako-
wać więcej Małopolski – dotknij żywej 
wciąż, barwnej tradycji, zwiedzaj dawne 
rezydencje królów i dworki szlacheckie, 
wsłuchaj się w muzykę królów na zamku 
w Niepołomicach, posłuchaj niesamo-
witych legend zaklętych w drewnie czy 
skale, zajadaj się oscypkiem, sechlońską 
śliwką, karpiem zatorskim lub bugla-
mi, własnoręcznie ulep gliniany garnek, 
wypleć wiklinowy koszyk lub pomaluj 
ptaszka stryszawskiego, w gorczańskim 
lesie sprawdź, czy każda salamandra jest 
inna, poszukaj tropów jelenia, a potem 
rowerem, konno lub pieszo zawitaj nad 
łowisko w Dolinie Karpia…

Zobaczysz, dlaczego królowie wybrali to 
miejsce!



Propozycje spotkań:

• Tropienia na  śniegu – obserwacje tro-
pów i śladów. 

  (każdy czwartek od 9.01 do 31.03.2014 r.  
w godz. 9.00 – 11.00). 

• Jak dobrze wstać skoro świt – obser-
wacje  ptaków z  ornitologiem; rozpo-
znawanie  gatunków na podstawie wy-
glądu i głosów.

 (każdy wtorek od 1.04 do 31.05.2014 r.  
w godz. 6.15 – 8.15).

• Poznajemy rośliny i zwierzęta Gor-
ców – przyrodniczy spacer; rozpozna-
wanie gatunków roślin i zwierząt.

 (każdy czwartek od 5.06 do 31.07.2014 r. 
oprócz Bożego Ciała w godz. 9.00  
– 11.00).

• Poznajemy gatunki drzew i krzewów  
– przyrodniczy spacer; rozpoznawanie 
gatunków drzew i krzewów  parku.

  (każdy czwartek  od 3.07 do 31.08.2014 r. 
w godz. 9.00 – 11.00).  

• Poznajemy owoce i nasiona – przyrod-
niczy spacer; rozpoznawanie owoców  
i nasion różnych gatunków drzew i krze-
wów.

 (każdy czwartek od 4.09 do 30.09.2014 r.  
w godz. 9.00 – 11.00).  

• Przygotowania przyrody do zimy  
– obserwacje przyrodnicze; rozpozna-
wanie gatunków drzew i krzewów par-
ku.

 (każdy czwartek od 3.07 do 31.08.2014 r.  
w godz. 9.00 – 11.00).  

Oferta dodatkowa:

• Wystawy czasowe o różnorodnej te-
matyce  w dyrekcji Gorczańskiego PN  
w  Porębie Wielkiej  – wstęp wolny.

• Możliwość zakupu wydawnictw w dy-
rekcji Gorczańskiego PN w Porębie Wiel-
kiej. 

• Godzinna prelekcja w sali audiowizual-
nej GPN z pokazem przeźroczy, filmów 
video, prezentacji komputerowych.

• Dwugodzinne ognisko w parku dwor-
skim hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej, 
w tym udostępnienie opału, obsługa, 
odbiór śmieci.

• Obiad w  restauracji Górski Raj w Konin-
kach.

Gorczańskie 
spotkania z przyrodą

Urok przyrody górskiej otacza tu zwie-
dzającego na każdym kroku w całej pełni 
i mocy, a różnorodność i bogactwo wi-
doków w dal, obudzą żywe zaintereso-
wanie w każdym turyście.  
K. Sosnowski. Gorce, 1912

Naszą ofertę kierujemy do turystów, któ-
rzy wędrując po Gorcach, chcą odkrywać 
tajemnice przyrody oraz poznawać histo-
rię i kulturę regionu. Na odwiedzających 
czekają ścieżki edukacyjne i szlaki tury-
styczne bogate pod względem przyrod-
niczym, krajobrazowym i kulturowym. 
Osobom, którym kondycja nie pozwala 
na zbyt forsowne wycieczki, proponuje-
my szlaki spacerowe w terenie łatwo do-
stępnym o niewielkich różnicach wznie-

sień. Mają oni również do dyspozycji dwa 
miejsca biwakowe, gdzie można rozpalić 
ognisko i odpocząć na łonie przyrody.
W sezonie zimowym amatorzy narciar-
stwa krajoznawczego mogą cieszyć się 
z bezpośredniego kontaktu z przyrodą, 
wędrując udostępnionymi dla tej formy 
aktywności pieszymi szlakami turystycz-
nymi i drogami stokowymi. W Parku 
(rejon Tobołowa) i w jego sąsiedztwie 
(Lubomierz, Obidowa, Polczakówka, Ma-
ciejowa) istnieje możliwość uprawiania 
rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego.  

Przygotowana oferta zawiera propozy-
cje całorocznych przyrodniczych obser-
wacji w parku dworskim hr. Wodzickich 
w Porębie Wielkiej prowadzonych pod  
okiem przyrodników – pracowników Gor-  
czańskiego Parku Narodowego. Ich te-
matyka uzależniona jest od pory roku  
i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Podczas 2-godzinnych obserwacji  uczest-  
nicy mają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z naturą z wykorzystaniem spe-
cjalistycznego sprzętu oraz wiedzy pro-
wadzących.
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Na prawdziwą  
wieś się wieź

Czy wiejskie życie to sielanka? Każdy  
z uczestników przekona się o tym na 
własnej skórze, biorąc udział w warsz-
tatach prac gospodarskich, pieczenia 
prołzioków, słomkarskich, bibułkarskich 
lub bednarskich. Całość jednodniowej 
wycieczki zakończona jest ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek.

W programie:
 
• zwiedzanie spichlerza w Ryglicach; 
• warsztaty prac gospodarskich i wypieku 

prołzioków w Paryi;
• warsztaty słomkarskie, bednarskie lub 

bibułkarskie;
• ognisko z kiełbaskami.

Specjalne oferty:

• Żniwa w Paryi – pierwszy lub drugi 
weekend sierpnia. 

Nie brak gliny i wikliny

Poznaj niepowtarzalny i tajemniczy kli-
mat Zamku Lipowiec oraz urokliwy skan-
sen u jego stóp! Oprócz tego, podczas tej 
wycieczki odwiedzisz prawdziwy warsz-
tat garncarski i wikliniarski, aby samemu 
spróbować swoich sił w tych rzemiosłach. 
Wycieczka zakończona jest ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek.

W programie:

• zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie; 
• zwiedzanie zamku Lipowiec; 
• wizyta u wikliniarza w Olszynach; 
• warsztaty garncarskie w Rybnej;  
• ognisko z kiełbaskami.



Toczymy,  
tkamy, ozdabiamy

Wycieczkę polecamy szczególnie naj-
młodszym. Jest to świetna okazja, aby 
nie tylko zobaczyć, jak się robi zabawki 
drewniane, ale samemu spróbować po-
malować je w pracowni w Stryszawie. To 
nie koniec atrakcji, weźmiemy również 
udział w warsztatach garncarskich i zo-
baczymy, na czym polega praca na kro-
snach.

W programie:

• warsztaty malowania zabawek w Stry-
szawie;
• pokaz tkactwa w Sieniawie; 
• warsztaty garncarstwa w Rabce;
• ognisko z kiełbaskami.

Informacje dodatkowe:

W zależności od liczebności grupy, miej-
sca rozpoczęcia wycieczki, dodatkowych 
atrakcji – cena ustalana indywidualnie.
Istnieje możliwość modyfikacji progra-
mów wycieczek.
Na wyciecze odwiedzamy twórców ze 
Szlaku Rzemiosła.

Oferty specjalne:

• Festiwal ETNOmania, 20 lipca 2014 r.

Czary mary  
i beskidzkie kuluary

Zapraszamy na niesamowitą wyprawę 
trasą suską Szlaku Rzemiosł! Podczas 
tej wycieczki nauczymy się malować na 
szkle, poznamy techniki rzeźbiarskie oraz 
tajniki pszczelarstwa. Zwiedzimy malow-
niczy skansen pod Babią Górą i upiecze-
my własne placki na blasze. Wycieczka 
zakończona jest ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek.

W programie:

• warsztaty malowania i rzeźbienia w Jor-
danowie;

• zwiedzanie skansenu w Sidzinie i warsz-
taty pieczenia placka na blasze;

• pokaz pszczelarski w Sidzinie;
• ognisko z kiełbaskami.

Dodatkowe informacje:

W zależności od liczebności grupy, miej-
sca rozpoczęcia wycieczki, dodatkowych 
atrakcji – cena ustalana indywidualnie.
Istnieje możliwość modyfikacji progra-
mów wycieczek.
Na wyciecze odwiedzamy twórców ze 
Szlaku Rzemiosła.

Oferty specjalne:

• Festiwal ETNOmania, 20 lipca 2014 r.
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Gorczańskie spotkania z przyrodą / Poręba Wielka

Nie brak gliny i wikliny / Wygiełzów

Na prawdziwą wieś się wieź / Ryglice

Czary mary i beskidzkie kuluary / Jordanów

Toczymy, tkamy, ozdabiamy / Stryszawa

Aktywnie wśród koni / Woźniki
 
Relaks z wędką w Dolinie Karpia / Zator

Podróże z nauką: śladem salamandry – edukacyjny program turystyczny / 
Gorczański Park Narodowy

Magia Małopolski w drewnie i kamieniu zaklęta / 
Bochnia, Kraków, Wiśnicz, Dobczyce, Laskowa

Sądeckich uroków bez liku / Pisarzowa

Podróże z nauką: Niepołomice – emocje, światło, dźwięk / Niepołomice

województwo małopolskie
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W przypadku dłuższego pobytu w go-
spodarstwie agroturystycznym istnieje 
możliwość otrzymania zdjęcia z jazdy 
konnej lub filmiku na płytce CD. 

Możliwe jest również rozbudowanie pro-
gramu pobytu o atrakcje Doliny Karpia 
(płatne indywidualnie):

• spływ kajakowy;
• warsztaty w gospodarstwie wikliniar-
skim;
• wędkowanie na Łowisku Podolsze;
• seans w jaskini solnej w Radocza Park 
Acive & Spa;
• wstęp do Parków Rozrywki Zatorland  
w Zatorze.

Aktywnie wśród koni

Weekend w siodle – niezapomniane 
przeżycie dla całej rodziny!

Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia 
Grudki w Woźnikach zaprasza na aktyw-
ny wypoczynek na wsi, pełen niezapo-
mnianych wrażeń. W programie pobytu: 
intensywny kurs jazdy konnej zarówno 
dla początkujących jak i zaawansowa-
nych, przejażdżka bryczką, spacery szla-
kami po Pogórzu Wielickim i „Dolinie Kar-
pia”, wycieczki rowerowe po okolicy lub 
spacery piesze. W razie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych nauka jaz-
dy konnej odbywa się w krytej ujeżdżal-
ni. Zajęcia jazdy konnej prowadzone są 
przez doświadczonych instruktorów na 
spokojnych i zrównoważonych koniach. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 4 lub  
6 osobowych z łazienką, TV i Wi-Fi. 
Gospodarstwo oferuje gościom ekolo-

giczne wiejskie produkty, m.in.: mleko 
od krowy rasy Jersey, mleko kozie, masło, 
ser biały, jajka kur chowanych na wol-
nym wybiegu, świeże warzywa wprost  
z ogródka. Na terenie obiektu możliwość 
korzystania z rowerów, kijków do nor-
dic walking, placu zabaw, trampoliny. 
Dla gości bezpłatne mapy, materiały in-
formacyjne o regionie i atrakcjach tury-
stycznych. W okolicy możliwość zakupu 
wyrobów wikliniarskich, z których słynie 
wieś Woźniki.

Program pobytu: 

1 dzień
13.00: zakwaterowanie w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Stajnia Grudki w Woź-
nikach.
14.00: obiad regionalny z „Chrzanówką 
na maślance po Zygodowsku”.
15.30: zapoznanie się z końmi i innymi 
zwierzętami gospodarskimi, lekcja jazdy 
konnej z instruktorem.
19.00: kolacja z produktów ekologicz-
nych.

2 dzień
8.00: śniadanie z wiejskimi produktami.
10.00: czyszczenie i pielęgnacja koni  
w praktyce, uczestnictwo w pracach sta-
jennych.
12.00: lekcja jazdy konnej.
14.00: obiad  regionalny z „Prażonkami 
Polańskimi” w roli głównej.
16.00: przejażdżka bryczką/saniami  po 
okolicy.
19.00: kolacja / ognisko z wędzonym Kar-
piem Zatorskim.
3 dzień
8.00: śniadanie z wiejskimi produktami.
9.00: lekcja jazdy konnej.
12.00: obiad regionalny na pożegnanie 
„Od gospodyni na bogato”.

Informacje dodatkowe:

Każdy agroturysta otrzyma ulotkę z qu-
estem „Szlakiem wikliniarstwa w Woź-
nikach” (gmina Tomice, miejscowość 
Woźniki). Trasa możliwa jest do przeby-
cia podczas pobytu w gospodarstwie.  
A dodatkowo: certyfikat odbycia week-
endu w gospodarstwie agroturystycz-
nym oraz podkowę na szczęście. 



Podróże z nauką: śladem 
salamandry – edukacyjny 
program turystyczny

Wycieczka połączona z zajęciami warsz-
tatowymi na licznych ścieżkach eduka-
cyjnych umożliwia poznanie gorczań-
skiej przyrody oraz tradycji kulturowych 
tej części Beskidów. Jej program jest 
dostosowany do wieku uczestników  
w oparciu o podstawę nauczania przed-
miotów obowiązujących w szkole. Świa-
dome wędrowanie, otwarte oczy i uszy 
dostarczą fascynujących przeżyć w kon-
takcie z przyrodą.

W programie:

• zajęcia połączone z prelekcją w siedzi-
bie Gorczańskiego Parku Narodowego;

• Zajęcia terenowe z kartami pracy na wy-
branej ścieżce edukacyjnej pod opieką 

pracowników Parku;
• Możliwość zorganizowania ogniska;
• Podsumowanie zajęć oraz wręczenie 

drobnych upominków.

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość dostosowania tema-
tu przewodniego wycieczki do aktualnie 
przerabianej podstawy programowej.
Nauczyciele uczestniczący w progra-
mie otrzymują certyfikaty potwierdzone 
przez Gorczański Park Narodowy i touro-
peratora.
Istnieje możliwość  zorganizowania po-
siłku albo ogniska integracyjnego.
Dla uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych możliwość połączenia wycieczki  
z wizytą w obserwatorium na Suchorze 
i wędrówką do schroniska na Starych 
Wierchach. 

Relaks z wędką  
w Dolinie Karpia

Pakiet 3-dniowy skierowany do wędka-
rzy, chcących przeżyć niezapomniane 
chwile z dziewiczą przyrodą, wypoczy-
nek i relaks, a wszystko to w stolicy Dolny 
Karpia – w Zatorze. Nocleg w Ośrodku 
Wypoczynkowym RIVER PARK usytuowa-
nym nad rzeką Skawą w gęsto zalesio-
nym parku krajobrazowym. Pełne wy-
żywienie bazujące na potrawach kuchni 
regionalnej. W ramach pobytu: łowienie 
ryb (karp zatorski, karaś, lin, jaź, płoć, 
wzdręga, węgorz, ukleja, sandacz, sum, 
szczupak oraz okoń) na Łowisku Wędkar-
skim Podolsze – cztery zbiorniki wodne  
o łącznej powierzchni 16 ha lustra wody. 
Podczas wypoczynku nad  zbiornikami 
można zobaczyć charakterystyczne ptac-
two tego regionu: Ślepowrony, Rybitwy 
Białowąse lub Kormorany. Dodatkową 

atrakcją dla gości jest spływ kajakowy na 
rzece Skawie oraz prezent w postaci wę-
dzonego karpia Zatorskiego.

Program pobytu:

1 dzień
14.00: zakwaterowanie w OW RIVER PARK 
w Zatorze;
15.00: wędkowanie na Łowisku Podolsze;
19.00: obiadokolacja w karczmie. 
2 dzień
8.00: śniadanie; 
9.00: wędkowanie na Łowisku Podolsze: 
pokaz wędzenia ryb/szkółka wędkarska, 
możliwość zakupu produktów tradycyj-
nych na łowisku; 
16.00:  spływ kajakowy po Skawie na tra-
sie: River Park w Zatorze – Wisła;
19.00: obiadokolacja w karczmie.
3 dzień
8.00: śniadanie, wykwaterowanie;
9.00–16.00: wędkowanie na Łowisku 
Podolsze: pokaz wędzenia ryb / szkółka 
wędkarska, możliwość zakupu produk-
tów tradycyjnych na łowisku; 
prezent niespodzianka dla uczestników!



Sądeckich uroków bez liku

Jedź z nami na Szlak Rzemiosła, aby zoba-
czyć, jak wygląda kuźnia i praca kowala, 
odkryć piękno rzeźb skansenu w Rogach, 
zachwycić się muzyką Karpat w Podegro-
dziu! Całość wycieczki zakończona jest 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

W programie:

• prezentacja kowalstwa w Pisarzowej;
• zwiedzanie skansenu rzeźby w Rogach;
• muzyka Karpat w Podegrodziu;
• warsztaty w zagrodzie lachowskiej w Po-  

degrodziu;
• ognisko z kiełbaskami.

Oferty specjalne:

• Festiwal ETNOmania, 20 lipca 2014 r.

Magia Małopolski w drew-
nie i kamieniu zaklęta

Poznanie Małopolski rozpocznij od po-
zamiejskich regionów, żeby na koniec 
zawitać w Królewskim Mieście Krakowie. 
Poprowadzimy Cię przez świat pięknych 
dźwięków, zapachów i smaków, gdzie 
czas płynie powoli i dusza odpoczywa. 
Wśród malowniczych wzgórz Beskidu 
Wyspowego i Pogórza Wiśnicko–Lipnic-
kiego kryją się liczne ślady przeszłości,  
w postaci dworów i warownych zam-
ków, drewnianych starych kościołów. 
Wiele z nich leży na ciągnących się tędy 
dawnych szlakach handlowych, kiedy to 
sól była złotem tej ziemi. Podczas naszej 
małopolskiej podróży pokażemy Ci skar-
by tego regionu i odkryjemy przed Tobą 
jego kulinarne tajemnice.

Program pobytu:

1 dzień
Zwiedzanie kopalni Soli w Bochni.
Wycieczka objazdowa po terenach 
Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobra-
zowego – zamek w Wiśniczu, Lipnica 
Murowana, zamek w Dobczycach, archi- 
tektura drewniana w Sobolowie, Łapano-  
wie i Laskowej.
2 dzień
Rowerowy wyścig na orientację – „Ze 
smakiem na rowerze” – całodzienna za-
bawa kulinarno-rekreacyjna.
Wieczór Wiejski w Lokalnej Informacji Tu-
rystycznej „Frankówka Mała” w Cichawce.
3 dzień
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem 
– Droga Królewska, Barbakan, Brama Flo-
riańska, Rynek Główny (największy plac 
średniowiecznej Europy), kościół Mariac-
ki, Sukiennice, zwiedzanie muzeum pod-
ziemi rynku, Uniwersytet Jagielloński, 
Okno Papieskie, Kanonicza, Wawel.
Obiad/obiadokolacja w Restauracji pod 
Wawelem.



Podróże z nauką:  
Niepołomice – emocje, 
światło, dźwięk

Interdyscyplinarna wycieczka łącząca 
kreatywne zajęcia, pobudzająca zmy-
sły, a jednocześnie realizująca elementy 
podstawy programowej przedmiotów 
humanistycznych i matematyczno-przy-
rodniczych. Uczestnicy wycieczki biorą 
udział w bardzo ciekawych warsztatach, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych 
edukatorów w trzech współpracujących 
przy programie niepołomickich instytu-
cjach nauki i kultury: Muzeum Niepoło-
mickie – Zamek Królewski, Młodzieżowe 
Obserwatorium Astronomiczne oraz Mu-
zeum Fonografii w Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa.

W programie:

• zajęcia połączone z prelekcją w Zam-
ku Królewskim. Podczas warsztatów  
w tych pełnych historii murach ożywają 
obrazy, przemawiają z nich do nas wiel-
cy bohaterowie historyczni, a także  nasi 
zwykli przodkowie;

• wizyta w Młodzieżowym Obserwato-
rium Astronomicznym,  gdzie na kopule 
o średnicy 8 m zostaną zaprezentowane 
zjawiska astronomiczne związane z wy-
glądem nieba gwiaździstego w różnych 
szerokościach geograficznych, ruchem 
planet i Słońca, fazami Księżyca oraz ru-
chem obrotowym Ziemi;

• muzyczna przygoda w Muzeum Fo-
nografii, gdzie odbędziemy spacer po 
wnętrzach naszych domów począwszy 
od salonu z przełomu XIX i XX wieku po-
przez niemal wszystkie dekady wieku 
dwudziestego, w których prezentowa-
ne są urządzenia do zapisu i odtwarza-
nia dźwięku. W ostatniej sali, zapadając 
się w miękkich pufach, posłuchamy mu-
zyki wybranej z ponad tysiąca dostęp-
nych płyt winylowych. 


