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МАŁOPOLSKA

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

Dla zdrowia i urody

 14 obiektów na Liście Światowego  

    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego
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MAŁOPOLSKA
Stolica regionu: Kraków
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni 
Polski)
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób  
(ok. 8% ludności Polski)
Krajobraz: 
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.
 góry – Tatry, Beskidy, Pieniny
 pogórza – Pogórze Karpackie
 wyżyny – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
 niziny – dolina Wisły
  główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, 

Skawa, Biała
  zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, 

Czchowski, Dobczycki, Klimkówka,  
Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie

  najwyżej położone, najczystsze jeziora 
– Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny 
Pięciu Stawów Polskich

  największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia 
Wielka Śnieżna: ponad 22 km korytarzy, 
824 m głębokości 

Więcej na: 
www.visitmalopolska.pl
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Z samego serca Karpat biją naturalne źródła 
wód mineralnych. Krążąc tysiące lat pośród 
skał, wypłukują z nich najcenniejsze minera-
ły. W ten sposób, zyskując dobroczynne właś-

ciwości, pomagają w leczeniu wielu schorzeń i dole-
gliwości lub poprawiają samopoczucie i witalność 
organizmu. Te źródła to wielkie, naturalne bogactwo 
Małopolski. Dzięki nim w karpackich, górskich doli-
nach powstały liczne uzdrowiska. Są wśród nich tak 
słynne jak Krynica-Zdrój, zwana perłą polskich uzdro-
wisk, czy Szczawnica lub Rabka-Zdrój. Jest też wie-
le mniejszych zdrojowisk, jak choćby Piwniczna-Zdrój 
czy Wysowa-Zdrój. W Małopolsce istnieje również 
jedyne w  Polsce uzdrowisko w  granicach miasta: 
Kraków-Swoszowice.
We wszystkich małopolskich uzdrowiskach nie tyl-
ko wody mają lecznicze właściwości – nie mniejsze 
znaczenie ma mikroklimat. Aby pobyt był udany, 
a kuracje efektywne, stosuje się wiele różnorodnych 
zabiegów leczniczych, nie tylko w oparciu o wody 
mineralne, ale też z wykorzystaniem borowiny, czy-
li leczniczego torfu. W Małopolsce znajdują się rów-
nież podziemne sanatoria w kopalniach soli w Wie-
liczce i w Bochni. 
Każde z uzdrowisk ma do zaoferowania turystom po-
byty lecznicze w tradycyjnych ośrodkach sanatoryj-
nych oraz w nowoczesnych centrach spa i wellness. 
Będąc w którymś z uzdrowisk, warto wybrać się na 
zwiedzanie okolicznych cerkwi łemkowskich czy też 
aktywnie wypoczywać na górskich szlakach podczas 
pieszych wędrówek i rowerowych przejażdżek. Zimą 
małopolskie zdroje zapraszają na białe szaleństwo 
w nowoczesnych stacjach narciarskich. 

MAŁOPOLSKA
Dla zdrowia i urody

Muszyna, fot. K. Bańkowski
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Krynica-Zdrój
Pośród górskich dolin Beskidu Sądeckiego skryła się Kry-
nica-Zdrój, zwana perłą polskich uzdrowisk. Niepowta-
rzalny klimat tworzą stylowe pensjonaty, zaciszne tere-
ny zielone i deptak przed Domem Zdrojowym. Kuracjusze 
przechadzają się tu między pijalnią wód a sanatoriami 
lub przysłuchują się orkiestrze zdrojowej, która latem co-
dziennie daje koncerty. Mogą też uczestniczyć w wie-
lu ważnych wydarzeniach kulturalnych, z których słynie 
ta miejscowość.

Historia
Krynickie wody mineralne znane są już od XVII w. Za-
czątkiem uzdrowiska był wybudowany w 1794 r. „Mały 
Domek”, który 10 lat później stał się pierwszym zakła-
dem kąpielowym. W 1807 r. Krynicę oficjalnie uznano 
za zdrojowisko. 
Dopóki w 1856 r. walorów bijących tu z głębi ziemi wód 
mineralnych nie rozpropagował Józef Dietl, była ona tylko 
niewielką łemkowską wioską. Dietl, profesor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i zasłużony prezydent Krakowa, zwa-
ny jest ojcem polskiej balneologii. Dzięki niemu w Kry-
nicy powstały liczne obiekty uzdrowiskowe, jak Stare 
Łazienki, Dom Zdrojowy, Pijalnia Główna i deptak oraz 

Teatr Modrzewiowy. Wkrótce miejscowość stała się jed-
nym z najmodniejszych zdrojowisk. „Do wód” przyjeżdża-
ła śmietanka towarzyska i artystyczna Polski. Bywali tu 
sławni malarze, Jan Matejko, Artur Grottger, pisarze i po-
eci, Konstanty Ildefons Gałczyński, Henryk Sienkiewicz, 
aktorzy Ludwik Solski i Helena Modrzejewska, i inni. Jed-
nak z Krynicą najmocniej związany był światowej sławy 
śpiewak operowy Jan Kiepura. Chętnie tu wypoczywał, 
a nawet wybudował w uzdrowisku elegancki pensjonat: 
willę Patria. Poświęcony jego pamięci Europejski Festi-
wal im. Jana Kiepury to najważniejsze wydarzenie kultu-
ralne w Krynicy, na które zjeżdżają sławni śpiewacy z ca-
łego świata. Część występów festiwalowych odbywa się 
na wolnym powietrzu, na deptaku uzdrowiska, nawią-
zując w ten sposób do obyczajów Kiepury, który wystę-
pował spontanicznie w różnych miejscach publicznych.

Wody mineralne
Krynickie wody mineralne pochodzą z 23 źródeł, z naj-
popularniejszą „Kryniczanką” na czele. Tutejsze wody to 
szczawy alkaliczne i wapniowo-żelaziste. Większość kry-
nickich źródeł dostępna jest w publicznych pijalniach, 
przede wszystkim w  Pijalni Głównej. Przed wejściem 

Krynica-Zdrój, fot. K. Bańkowski
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do nowoczesnego obiektu bije „Zdrój Główny”, symbol 
uzdrowiska krynickiego. W pijalni można poza nim pić 
wody ze źródeł „Jan”, „Zuber”, „Tadeusz” i „Słotwinka”. Tę 
ostatnią popijać można również w Parku Słotwińskim. 
Znajdująca się tam pijalnia Słotwinka z 1863 r. to najstar-
szy budynek w Krynicy-Zdroju, oryginalnie ustawiony 
w 1806 r. przy deptaku w centrum uzdrowiska, w miejscu 
gdzie dziś stoi Pijalnia Główna. Trzecia pijalnia to drew-
niany pawilon Jan z 1923 r. Tu korzystać można ze zdro-
jów „Józef” i „Jan”.

Oferta kulturalna
Pobyt w Krynicy nie musi ograniczać się do kuracji, gdyż 
atrakcji turystycznych zarówno w samym uzdrowisku, 
jak i w jego okolicy jest pod dostatkiem. Spacer głów-
nym deptakiem miasta to okazja do podziwiania zabytko-
wych gmachów uzdrowiskowych. Wspaniale prezentuje 
się odremontowany Stary Dom Zdrojowy z 1889 r., wznie-
siony w stylu neorenesansowym, a także Stare Łazienki 
Mineralne z lat 60. XIX w. i Łazienki Borowinowe z 1881 
r. Naprzeciwko Domu Zdrojowego stoi pawilon Pijalni 
Głównej z  lat 70. ubiegłego wieku. Po sąsiedzku widać 
muszlę koncertową z okresu międzywojennego z tablicą 

Wody mineralne

„Jan” kamica nerkowa, miażdżyca, cukrzyca

„Józef” choroby dróg moczowych oraz nerek

„Kryniczanka”

schorzenia układu nerwowo-mięś-
niowego, stres, alergie, miażdżyca na-
czyń krwionośnych, wysoki poziom 
cholesterolu we krwi

„Mieczysław”
nieżyt żołądka, choroba wrzodowa, 
stany zapalne dróg żółciowych

„Słotwinka”
nieżyty przewodu pokarmowego, 
nerwice i inne choroby wynikające 
z niedoboru magnezu

„Tadeusz”
choroby układu krwiotwórczego, 
nieżyt jelit

„Zdrój Główny”
wspomaganie działanie gruczołów 
trawiennych, układu wegetatywne-
go, odczulanie

„Zuber I, II, III 
oraz IV”

choroby wrzodowe, wysoki poziom 
cukru i cholesterolu we krwi

Pomnik Jana Kiepury, fot. K. Bańkowski
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pamiątkową ku czci Jan Kiepury, a zaraz obok wznosi się 
Nowy Dom Zdrojowy, ukończony w 1939 r. oraz pomnik 
Adama Mickiewicza z 1906 r. W Krynicy można również 
podziwiać arcydzieła misternej architektury drewnianej 
zabudowy uzdrowiskowej z 2. poł. XIX w. Warto przejść 
wzdłuż Bulwaru Dietla nad potokiem Kryniczanka; sto-
ją tam urocze wille, zbudowane w tzw. stylu szwajcar-
skim, modnym wówczas w wielu europejskich kurortach. 
Wśród nich wyróżniają się domy o nazwach Biała Róża, 
Biały Orzeł czy Węgierska Korona, a wreszcie Romanówka. 

Ta ostatnia willa jest siedzibą Muzeum Nikifora. Obraz-
ki tego cenionego malarza prymitywisty, który w rzeczy-
wistości nazywał się Epifaniusz Drowniak (1895–1968), 
przedstawiają w uroczy i nieco naiwny sposób samą Kry-
nicę i sceny z życia uzdrowiska, a także malownicze okoli-
ce Beskidu Sądeckiego z baniastymi hełmami cerkiewek 
i zalesionymi zboczami gór. 

Oferta turystyczna
Tuż nad centrum Krynicy, na zboczach Góry Parkowej, 
rozciąga się Park Zdrojowy. Są to doskonałe tereny spa-
cerowe, a na szczyt, wznoszący się 741 m n.p.m., wjeżdża 
kolejka linowo-terenowa. Znacznie wyżej, bo na szczyt 
Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.), wyjeżdża kolej-
ka gondolowa z Czarnego Potoku. Dzięki temu Krynica 
znana jest nie tylko jako uzdrowisko, lecz również jako 
centrum sportów zimowych. Najdłuższe trasy zjazdo-
we i  liczne wyciągi znajdują się właśnie na Jaworzynie 
Krynickiej, ale szusować można również w Krynicy-Sło-
twinach oraz w pobliskim Tyliczu. Latem również nie brak 
atrakcji dla amatorów aktywnego wypoczynku. W mieście 

Imprezy cykliczne

Cykl imprez Krynica Źródłem Kultury (styczeń/luty)

Małopolskie Spotkania Taneczne (styczeń/luty, lipiec)

Dni Wokalistyki Operowej (lipiec)

Europejski Festiwal im. Jana Kiepury (sierpień)

Forum Ekonomiczne (wrzesień)

Willa Romanówka – Muzeum Nikifora, fot. K. Bańkowski
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znajdują się liczne obiekty sportowe (m.in. hala lodowi-
sko-sportowa, całoroczny tor saneczkowy „Sankostrada”, 
kryte pływalnie i „Rajskie Ślizgawki”, czyli zjeżdżalnie na 
Górze Parkowej), zaś w okolicach miejscowości wyznaczo-
no wiele kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. 
Na niedługi, 2,5-godzinny spacer warto wybrać się wzdłuż 
ścieżki dydaktycznej na Górze Parkowej. Można wspiąć się 
na stromą Górę Krzyżową po przeciwnej stronie miasta 
lub udać się na dłuższą wycieczkę prowadzącym na ten 
szczyt żółtym szlakiem. Wiedzie on okrężną trasą z cen-
trum uzdrowiska na Górę Krzyżową, grzbietami wokół Sło-
twin na Jaworzynkę, przez Jakubik na Huzary i na Górę 
Parkową, skąd schodzimy do Krynicy (przejście całej tra-
sy zajmie ok. 5 godz.). 
Na Jaworzynę Krynicką można nie tylko wyjechać kolej-
ką, ale i wspiąć się szlakiem zielonym lub czerwonym; oba 
prowadzą obok efektownej skały zwanej Diabelskim Ka-
mieniem. Na szczycie góry obok schroniska działa Mu-
zeum Turystyki Górskiej. Podejście z Czarnego Poto-
ku na Jaworzynę to minimum 2 godz. marszu pod górę.
Wokół Krynicy w górskich dolinach Beskidu Sądeckiego 

i Niskiego odwiedzać można niewielkie wsie, niegdyś 
zamieszkane w większości przez Łemków. Pozostały po 
nich urokliwe zabytki budownictwa drewnianego, przede 
wszystkim piękne cerkwie z charakterystycznymi bania-
stymi hełmami wieńczących je wieżyczek. W Powroźni-
ku znajduje się cerkiew św. Jakuba (UNESCO) z ok. 1600 
r. (najstarsza w regionie!), lecz warto odwiedzić podobne 
obiekty także w Złockiem, Szczawniku, Jastrzębiku, Tyli-
czu czy Muszynce. 
Do atrakcji przyrodniczych zaliczają się liczne rezerwa-
ty przyrody, m.in. Okopy Konfederackie z ciekawą flo-
rą i pozostałościami fortyfikacji z czasów konfederacji 
barskiej (1768–72), Las Lipowy Obrożyska, przez któ-
ry poprowadzono ścieżkę dydaktyczną, Hajnik z buczy-
ną karpacką i fragmentami borów jodłowych z drzewo-
stanami nawet 180-letnimi i  inne, bardziej oddalone 
od szlaków turystycznych. Sama Krynica, podobnie jak 
i okoliczne góry, leży w granicach Popradzkiego Par-
ku Krajobrazowego, chroniącego walory pejzażu Be-
skidu Sądeckiego.

Cerkiew w Powroźniku, fot. K. SygaKolejka na Jaworzynę Krynicką, fot. K. Bańkowski
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Szczawnica
Pomiędzy Beskidem Sądeckim a Pieninami, blisko sławnego 
pienińskiego przełomu Dunajca, leży uzdrowisko w Szczaw-
nicy. Jak sama nazwa wskazuje, miasteczko to znane jest 
z wód zwanych szczawami. Najstarsza dzielnica uzdrowisko-
wa, ukryta w niewielkiej bocznej dolince, zachwyca kameral-
ną atmosferą. W Szczawnicy trudno się nudzić: liczne atrakcje 
w okolicy oraz różnorodne możliwości aktywnego wypo-
czynku zarówno latem, jak i zimą to atuty tego uzdrowiska.

Historia
Choć Szczawnica została założona pośród gór co najmniej 
w XV w., a wody mineralne znano już w XVI stuleciu, to jednak 
jej kariera jako uzdrowiska zaczęła się dopiero w 1839 r. Wte-
dy miejscowość znalazła świetnego gospodarza i populary-
zatora w osobie Józefa Szalaya, pochodzącego z węgierskiej 
zamożnej rodziny właścicieli Szczawnicy. To z jego inicjatywy 
powstały pierwsze łazienki zdrojowe (zakład kąpielowy), pawi-
lony przy źródłach mineralnych oraz liczne, najczęściej drew-
niane, pensjonaty i wille. Szalay nakazał również powiększyć 
Park Zdrojowy i zadbał o to, by Szczawnicę odwiedzały i rekla-
mowały takie sławy balneologii jak choćby Józef Dietl. Wkrótce 

uzdrowisko stało się na tyle modne, że przyjeżdżali tu „do wód” 
m.in. tak słynni pisarze jak Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus 
oraz jeden z najbardziej znanych polskich malarzy Jan Matejko.

Wody mineralne
Swe istnienie uzdrowisko w Szczawnicy zawdzięcza źródłom 
wód mineralnych, które wypłukują ze skał cenne minerały. Domi-
nują tu szczawy alkaliczno-słone z zawartością bromu i jodu. 

Wody mineralne

„Jan” choroby układu oddechowego

„Józefina”
nieżyty gardła i nosa oraz inne choroby 
układu oddechowego

„Magdalena”
choroby przewodu pokarmowego, 
otyłość

„Pitoniakówka” choroby układu pokarmowego

„Stefan”
kamica nerkowa, choroby układu mo-
czowego i oddechowego

Szczawnica, fot. K. Bańkowski
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Oferta kulturalna
Ośrodkiem starej części uzdrowiska jest plac Dietla, wokół 
którego stoją XIX-wieczne budynki uzdrowiskowe, m.in. 
wille Szwajcarka i Holenderka oraz okazały gmach zwany 
„Pałacem”. Pierwsze piętro tego oryginalnego drewniane-
go budynku z tarasem i małą wieżyczką zajmuje Muzeum 
Uzdrowiska. Można tam zobaczyć wystawy o tematyce 
historycznej, poświęcone dziejom uzdrowiska i regionu.

Imprezy cykliczne

Lato Pienińskie (lipiec–sierpień)

Letni Festiwal Muzyka nad Zdrojami (lipiec–sierpień)

Redyk w Jaworkach (sierpień)

Pieniński Festiwal Kultur Górskich (lipiec)

Oferta turystyczna
Podążając w kierunku parku Dolnego, mijamy wzno-
szący się na górce neogotycki kościół św. Wojciecha 
z 1892 r., zaś w parku Górnym powyżej placu Dietla 
trafimy na kolejne piękne drewniane wille: Brat i Sio-
stra, a także na kaplicę Szalayów. Przechadzając się po 
Szczawnicy, warto przyjrzeć się kolorowym, drewnia-
nym tablicom ozdabiającym niektóre domy i pensjo-
naty. Są one nazywane godłami Szalayowskimi (z ini-
cjatywy Józefa Szalaya w ten sposób oznaczano domy 
z pokojami dla kuracjuszy jeszcze przed wprowadze-
niem nazw ulic i numeracji domów). Współcześnie, dzię-
ki renowacji starych i rekonstrukcji 77 innych tablic, uda-
ło się stworzyć oryginalny Szlak godeł Szalayowskich, 
którym można spacerować po mieście.
Okolice Szczawnicy słyną z oryginalnych krajobrazów gór-
skich: z jednej strony miasta wznoszą się dzikie, zalesione 
grzbiety Beskidu Sądeckiego, z przeciwnej Małe Pieniny, zna-
ne z górskich łąk, na których wypasa się wielkie stada owiec. 
Niedaleko, zaraz za Dunajcem, białe ściany skalne znaczą nie-
wysokie, lecz śmiałe kształty szczytów Pienin Właściwych.
Pieniny, choć niewielkie, znane są nie tylko z krajobrazów 

Szczawnica, fot. K. Bańkowski
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przełomu Dunajca, ale i z cennych przyrodniczo ekosyste-
mów, które podlegają ochronie na obszarze Pienińskiego 
Parku Narodowego. 
Przełom Dunajca to jedna z największych atrakcji w Pol-
sce. Przepływając przez Pieniny Właściwe, rzeka wije się 
szerokimi meandrami w głębokiej dolinie, której skalne 
ściany sięgają 300 m wysokości. To niecodzienne miejsce 
najlepiej obejrzeć, płynąc tratwą flisacką. Spływ rozpoczy-
na się na przystani w Kątach (Sromowce Wyżne). W ciągu 
2–3 godzin pokonuje się 18-kilometrową trasę do Szczaw-
nicy lub 23-kilometrową do Krościenka. Spływy organizo-
wane są od 1 kwietnia do 31 października. Dolinę możemy 
również przemierzać pieszo lub na rowerze. Po południo-
wej, słowackiej stronie Dunajca wzdłuż rzeki biegnie wy-
godna dróżka, zaczynająca się w dolnej części Szczawnicy. 
Droga ta kończy się w Czerwonym Klasztorze, słowackiej 
miejscowości słynącej z zabytkowego konwentu. Przerzu-
cono tam nowoczesną, drewnianą kładkę nad Dunajcem, 
wiodącą do polskiej wsi Sromowce Niżne.
Warto również wspiąć się na sławne pienińskie szczyty: 
w tym najwyższe w Pieninach Właściwych Trzy Korony 
(982 m n.p.m.) i podciętą ogromnym urwiskiem Sokolicę 
(747 m n.p.m.). Z ich wierzchołków możemy z całkiem in-
nej perspektywy oglądać malowniczy przełom Dunajca.

Oryginalne krajobrazy zobaczyć można również w Ma-
łych Pieninach. Tu warto udać się do wsi Jaworki, by 
podczas niedługiego spaceru poznać dwa skaliste jary, 
oba stanowiące rezerwaty przyrody: Wąwóz Homole 
oraz przełomowe odcinki doliny potoku Biała Woda. Po-
nad pierwszym z wymienionych rezerwatów na grzbiecie 
skalnym sterczy śmiały kształt stromej Wysokiej, najwyż-
szego szczytu Pienin (1050 m n.p.m.), z platformą wido-
kową na wierzchołku. Grzbiet Małych Pienin to nie tylko 
doskonała trasa niemęczącej wycieczki pieszej; warto też 
wyjechać na Palenicę kolejką krzesełkową i następnie 
udać się niebieskim szlakiem poprowadzonym grzbie-
tem gór aż na Wysoką, skąd stroma ścieżka za znakami 
zielonego szlaku wiedzie do Jaworek. Na pokonanie ta-
kiej trasy potrzeba ok. 4 godz. 
Grzbiet ten doskonale nada-
je się także dla rowerzystów. 
W samych Jaworkach znajdu-
je się niezwykły klub Muzycz-
na Owczarnia, znany z orga-
nizowanych tu koncertów 
muzyki rockowej, bluesowej, 
country i jazzowej. Koncerto-
wał tu m.in. Nigel Kennedy. 

Przełom Dunajca, fot. K. Bańkowski  Widok z Radziejowej, fot. K. Bańkowski
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Jeśli zaś interesuje nas kultura pasterska, warto odwiedzić 
Jaworki podczas redyku, organizowanego w ramach Lata 
Pienińskiego. Redyk to uroczysty wymarsz stad owiec ze 
wsi na górskie hale (wiosną) lub powrót do zagród przed 
zimą (wczesną jesienią). Górskie łąki Małych Pienin są wy-
korzystywane przez górali, wypasających tu wielkie stada 
owiec, dlatego warto się tu wybrać, by wprost od bacy na 
hali kupić pyszny oscypek, czyli wędzony ser owczy, lub 
świeży, nie poddawany wędzeniu bundz. 
Choć krajobrazy Beskidu Sądeckiego nie są tak spektaku-
larne jak Pienin z przełomem Dunajca, to góry te są znacz-
nie wyższe i dziksze. Większość grzbietów i dolin porastają 
przepastne lasy, gdzieniegdzie tylko ustępujące miejsca wi-
dokowym polanom. 

W  pobliżu Szczawnicy trasa 
niedługiego spaceru zapro-
wadzi nas żółtym szlakiem na 
Bryjarkę (679 m n.p.m.), górę 
pochodzenia wulkaniczne-
go, a następnie do uroczego 
schroniska pod Bereśnikiem, 
skąd rozciągają się piękne pa-
noramy na uzdrowisko, Pieni-
ny, a nawet Tatry Wysokie. 

Wprawni wędrowcy mogą udać się w trasę wiodącą ze 
Szczawnicy zielonym lub niebieskim szlakiem na Pre-
hybę (1175 m n.p.m.) z dużym schroniskiem (3,3 godz.) 
i dalej, aż na najwyższą w Beskidzie Sądeckim Radziejo-
wą (1266 m n.p.m.; dotarcie tu zajmie kolejną godzinę). 
Stamtąd zejść można do wsi Jaworki. Aby pokonać taką 
pętlę, trzeba co najmniej 7,5 godz. marszu. 
Górskie leśne drogi w Beskidzie Sądeckim to wymarzo-
ne trasy do jazdy na rowerach górskich. Dlatego wyzna-
czono tu liczne szlaki rowerowe, którymi wydostać się 
można nawet na Prehybę.
Położenie pośród gór sprawia, że Szczawnica jest do-
skonałym miejscem zarówno na wypoczynek letni, jak 
i zimowy. Wyciąg krzesełkowy na Palenicę wraz z mniej-
szymi orczykowymi na szczycie oraz dwoma długimi nar-
tostradami zapewnia dogodne warunki do uprawiania 
narciarstwa zjazdowego. Mniejszy wyciąg znajduje się 
także w Jaworkach, a dodatkowo w oddalonej o 22 km 
od Szczawnicy wsi Kluszkowce na gości czekają nowo-
czesne wyciągi i trasy ośrodka Czorsztyn-ski na górze 
Wdżar (767 m n.p.m.). Amatorzy turystyki narciarskiej 
mogą skorzystać ze szlaków narciarskich w Beskidzie 
Sądeckim lub przemierzać odkryte przestrzenie grzbie-
tów Małych Pienin.

Trzy Korony, fot. K. BańkowskiNajsłynniejsza sosna w Pienińskim Parku Narodowym, fot. K. Bańkowski
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Kraków-Swoszowice
Swoszowice to jedyne w Polsce uzdrowisko, leżące w gra-
nicach wielkiego miasta: Krakowa. Rozciąga się tu praw-
dziwy Park Zdrojowy z łazienkami (zakładem kąpielo-
wym) oraz Domem Zdrojowym.

Historia
Uzdrowisko w Swoszowicach jest jednym z najstarszych 
w Polsce, bo dobroczynne właściwości tutejszych wód z za-
wartością siarki były znane i wykorzystywane do kąpieli 
leczniczych już w XVI w., a dwa stulecia wcześniej wydo-
bywano w okolicy siarkę. Jednak dopiero w 1811 r. profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego Feliks Radwański, ówcze-
sny właściciel miejscowości, zadbał o rozwój uzdrowiska. 
(Profesor Radwański zapisał się w historii przede wszystkim 
dzięki uchronieniu przed rozbiórką najbardziej znanego 
fragmentu krakowskich murów miejskich z Bramą Floriań-
ską i Barbakanem). Dzięki niemu wzniesiono w Swoszowi-
cach Dom Zdrojowy wraz z łazienkami. Potem powstały tak-
że ładne wille i pensjonaty. Uzdrowisko cieszyło się wtedy 
wielkim powodzeniem. Odwiedzali je m.in. Julian Ursyn 
Niemcewicz i Hugo Kołłątaj. Dla uzdrowiska, które po 1830 
r. nieco podupadło, wiele też zrobił profesor Józef Dietl: 

dzięki niemu założono obecny Park Zdrojowy. Choć dziś 
Swoszowice leżą w obrębie małopolskiej metropolii, dziel-
nica uzdrowiskowa zachowała typowy dla kurortów urok, 
dużą ilość zieleni i ciekawą architekturę pensjonatów i willi.

Wody mineralne

„Zdrój Główny” schorzenia reumatologiczne, scho-
rzenia pourazowe narządów  ruchu, 
choroby neurologiczne, gościec 
łuszczycowy

„Napoleon”

Oferta kulturalna i turystyczna
Prócz spacerów po parku Zdrojowym obok XIX-wiecz-
nych zabudowań uzdrowiska, Swoszowice oferują wie-
le możliwości aktywnego wypoczynku. Na miejscu są 
boiska sportowe i korty tenisowe, w okolicy jest również 
stadnina koni. 
Pobyt w Swoszowicach to oczywiście doskonała okazja, 
by skorzystać z oferty turystycznej i kulturalnej Krakowa. 
Po drodze do centrum miasta mijamy m.in. Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Warto także poznać 

Uzdrowisko w Swoszowicach, fot. K. Syga
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nieodległe atrakcje w miejscowościach sąsiadujących z mia-
stem od południa. 
Niedaleko od Swoszowic (ok. 10 km) przy popularnej „zako-
piance”, tj. drodze krajowej nr 7, leżą Mogilany. Tu znajduje 
się klasycystyczny pałac z XIX w., mieszczący ośrodek kon-
ferencyjny. Wokół rozciąga się piękny park, który zachował 
oryginalne, XVI-wieczne rozplanowanie zgodne ze wzo-
rami włoskiego renesansu. Kompleksy leśne w okolicach 
Mogilan to dobre tereny spacerowe. Są tu również dwa 
rezerwaty przyrody: Cieszynianka (stanowisko rzadkiej 
rośliny cieszynianki wiosennej) oraz Kozie Kąty (najpięk-
niejsze jodłowo-bukowe drzewostany w lesie Bronaczowa 
koło Mogilan). Z Mogilan blisko do Świątnik Górnych. To 
miasteczko jest starym ośrodkiem rzemieślniczym. Od kil-
ku stuleci słynie z wyrobów kowali parających się kowal-
stwem artystycznym. Od 1888 r. w Świątnikach funkcjo-
nuje najstarsza w Polsce zawodowa szkoła ślusarska, a jej 
adepci wyrabiają zamki i kłódki. Jest tu także XIX-wieczny 
kościół, którego atrakcją są ołtarze boczne, przeniesione 
z katedry na Wawelu.
Ze Swoszowic jest doskonały dojazd do Tyńca, również le-
żącego w granicach Krakowa. Można się tam szybko dostać  

obwodnicą autostradową. W Tyńcu, na skalistym wzgórzu 
tuż ponad nurtem Wisły, wznosi się prawie tysiącletnie opa-
ctwo Benedyktynów, założone już w XI stuleciu. Choć więk-
szość zabudowań jest późniejsza (gotycki kościół z XV w. został 
przebudowany w stylu barokowym, podobnie jak budynki 
klasztorne), to zachowały się tu relikty oryginalnego założe-
nia romańskiego. Malownicze położenie opactwa najłatwiej 
docenić, spacerując wzdłuż Wisły tuż poniżej skały, na której 
stoi klasztor. Szlaki spacerowe prowadzą stąd pośród wzgórz 
przez zalesione tereny Podgórek Tynieckich.
Wiele innych atrakcji kryją wsie Pogórza Wielickiego, sąsiadu-
jące ze Swoszowicami od południa. Warto polecić wycieczkę 
do Woli Radziszowskiej z gotyckim drewnianym kościołem 
na Szlaku Architektury Drewnianej lub spacer śladami fortów 
Twierdzy Kraków wzdłuż tzw. drogi rokadowej (czyli drogi łą-
czącej poszczególne forty i inne elementy twierdzy), która ze 
Swoszowic wiedzie widokowym grzbietem na wschód przez 
dawne wsie Rajsko i Kosocice, obecnie włączone w granice 
Krakowa. Można w ten sposób dotrzeć do Wieliczki, gdzie 
znajduje się sławna kopalnia soli, wpisana na Listę UNESCO.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, fot. K. Bańkowski
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Rabka-Zdrój
W kotlinie u stóp Gorców i Beskidu Wyspowego leży Rabka- 
-Zdrój, sławne górskie uzdrowisko dziecięce. Leczą się tu 
zresztą również dorośli, lecz to dzieci co roku przyznają 
dorosłym Order Uśmiechu, wręczany osobom, których 
działalność przyniosła najmłodszym najwięcej radości. 

Historia
Rabczańskie źródła solankowe znane były miejscowej lud-
ności już od wielu stuleci. O ich wykorzystywaniu do ce-
lów leczniczych świadczy choćby dokument książęcy Bo-
lesława Wstydliwego z 1254 r., o którym wspomina w swej 
kronice XV-wieczny historyk Jan Długosz. Lecz potwier-
dzenie ich dobroczynnych właściwości, co dało impuls do 
rozwoju uzdrowiska, przyniosło dopiero ich badanie wy-
konane w 1858 r. Stwierdzono wówczas, że są to jedne 

z najsilniejszych w Europie solanek jodowo-bromowych. 
Natomiast dzięki inicjatywie profesora Józefa Dietla kilka 
lat później oficjalnie uruchomiono tu uzdrowisko. Szybko 
zaczęły powstawać różne obiekty uzdrowiskowe, założo-
no także Park Zdrojowy. Renomę ośrodka leczenia chorób 
dzieci Rabka zyskała już pod koniec XIX stulecia i utrzyma-
ła ją aż do obecnych czasów. W latach powojennych była 
również ważnym ośrodkiem leczenia gruźlicy.

Oferta kulturalna i turystyczna
Część uzdrowiskowa Rabki leży w kotlinie między gorczań-
skimi grzbietami. Rozległy Park Zdrojowy zyskał ostatnio 
nowe atrakcje: oddane do użytku w 2009 r. tężnię solan-
kową oraz pijalnię wód mineralnych. W części Rabki leżą-
cej nad rzeką Rabą wznosi się piękna drewniana świątynia 
z 1606 r. To dawny kościół św. Marii Magdaleny, dziś miesz-
czący zbiory Muzeum im. Władysława Orkana. W ekspo-
zycji wyróżnia się największa w Polsce kolekcja góralskich 
świątków. Dla dzieci wspaniałym miejscem jest Rodzinny 
Park Rozrywki Rabkoland. Na jego terenie działają dwa 
muzea. Pierwsze z nich to Muzeum Orderu Uśmiechu, po-
święcone historii i laureatom tego oryginalnego odznacze-
nia, przyznawanego przez dzieci. Drugie to Muzeum Re-
kordów i Osobliwości.
W pobliskiej Chabówce mamy niepowtarzalną okazję 

Uzdrowisko Rabka-Zdrój, fot. K. Bańkowski

Wody mineralne

„Helena”

choroby układu odde-
chowego, cukrzyca, oty-
łość, schorzenia narządów 
ruchu i kardiologiczne

„Krakus”

„Rabka 18”

„Rabka 19”

„Warzelnia”
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obejrzeć stare parowozy, lokomotywy spalinowe i inne 
pojazdy szynowe. Mieści się tu Skansen Taboru Kolejo-
wego, zaś w sezonie wyjeżdżają stąd turystyczne pocią-
gi w stylu retro.
Ciekawymi zabytkami budownictwa drewnianego mogą 
pochwalić się okoliczne wsie z kościołami na Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej. Jednym z nich jest XVIII-wieczny 
kościół Świętego Krzyża na Górze Piątkowej w Chabów-
ce. W Rabce warto też zobaczyć drewnianą Organistówkę  
z 1860 r. przy ul. Sądeckiej 9 (można ją obejrzeć tylko z ze-
wnątrz; jest własnością prywatną), Starą Plebanię przy ul. 
Orkana 4 (obecnie mieści się tam Przedszkole nr 2), zre-
witalizowany zabytkowy dworzec kolejowy oraz zabyt-
kowe budynki uzdrowiskowe (Willa "Pod Aniołem", Willa 
"Antonina", Willa "Pod Św. Józefem", Willa "Luboń", Willa 
"Pod Trzema Różami", Willa "Warszawa" i inne - można 

je obejrzeć tylko z zewnątrz).
Doskonałe tereny dla turysty-
ki aktywnej to Gorce, których 
najwyższe szczyty chronione 
są w ramach Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Z Rab-
ki można udać się na długą 
wycieczkę czerwonym szla-
kiem obok schronisk PTTK 

na Maciejowej i na Starych Wierchach aż na najwyższy 
gorczański szczyt Turbacz (1310 m n.p.m.). Jednak nawet 
jeśli tam nie dojdziemy (z centrum Rabki to aż 5 godz. mar-
szu), już sam spacer pięknymi grzbietami i tak jest wart 
polecenia.  
Na wznoszący się tuż nad uzdrowiskiem Luboń Wielki 
(1022 m n.p.m.) prowadzą z Rabki trzy szlaki: zielony, nie-
bieski i żółty. Ten ostatni jest najbardziej stromy, lecz pro-
wadzi przez tereny rezerwatu Luboń Wielki z oryginal-
nymi rumowiskami skalnymi i małą jaskinią. Na wejście na 
szczyt przeznaczyć trzeba minimum 3,5 godz.
Zimą narciarze mogą korzystać z niedużych wyciągów 
orczykowych w Rabce-Maciejowej, Chabówce i na 
Zarytem.

Imprezy cykliczne

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, 
czerwiec

Święto Rabczańskiej Solanki, sierpień

Dzień Dziecka w Mieście Dzieci Świata, czerwiec

Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej, lipiec

Gorczański Park Narodowy, fot. D. Zaród
Kościół pw. św. Marii Magdaleny - Muzeum w Rabce Zdroju, fot. K. Bańkowski

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, fot. K. Bańkowski
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Piwniczna-Zdrój
Stare miasteczko w głębokiej dolinie Popradu, który ma-
lowniczym przełomem przedziera się przez Beskid Sądec-
ki, jest zarazem niewielkim uzdrowiskiem. Piwniczna-Zdrój 
może poszczycić się wielkim Parkiem Zdrojowym na zbo-
czach góry Kicarz oraz położeniem między rozległymi ma-
sywami górskimi.

Historia
Miasteczko Piwniczna powstało już w XIV w. dzięki królowi 
Kazimierzowi Wielkiemu. Założone zostało w 1348 r. w miej-
scu, gdzie dolina Popradu tworzyła wąski przesmyk, gardziel: 
tak też należy interpretować nazwę miasta. Doliną Popradu 
przebiegał wówczas ważny trakt handlowy wiodący z Pol-
ski na Węgry. Tędy też poprowadzono w 1876 r. linię kolejo-
wą. Wkrótce potem odkryto doskonałe właściwości leczni-
cze tutejszych źródeł mineralnych i w 1884 r. do Piwnicznej 
przybyli pierwsi kuracjusze. Ale na dobre tutejsze uzdrowi-
sko zaistniało dopiero po 1932 r., gdy wykonano pierwsze 
odwierty wód mineralnych i zbudowano łazienki (zakład ką-
pielowy) oraz pijalnię. Dziś w samej Piwnicznej, w pijalni przy 
ulicy Zdrojowej, spróbować można „Piwniczanki”. 

Oferta kulturalna 
i turystyczna
Piwniczną i okolice wyróżniają 
piękne krajobrazy. Obszary te 
zachwycają dzięki bardzo uroz-
maiconej rzeźbie terenu Be-
skidu Sądeckiego, rozciętego 
w tym miejscu głęboką doliną 

Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój, fot. K. Bańkowski

Wody mineralne

„Julian”
choroba wrzodowa, kamica 
nerkowa

„Łomniczanka”
stany zapalne przewodu 
pokarmowego

„Piwniczanka”
choroba wrzodowa, kamica 
nerkowa

„Stefan”
stany zapalne przewodu 
pokarmowego

„Wierchomlanka”
choroba wrzodowa, kamica 
nerkowa

„Zdrój”
choroby przewodu pokarmowego 
i dróg oddechowych

Mury klasztorne, Stary Sącz, fot. K. Bańkowski
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Popradu. Rzeka wije się tu licznymi meandrami, przedzie-
rając się pod zalesionymi wzgórzami. Malowniczość doliny 
możemy podziwiać, płynąc z nurtem Popradu na tratwach 
flisackich. W Piwnicznej-Zdroju znajduje się przystań flisac-
ka, skąd organizowane są spływy aż do Rytra. W tej ostatniej 
miejscowości warto wspiąć się na strome wzgórze Zamczy-
sko z ruinami średniowiecznego zamku z XIII w. Spod baszty 
zamkowej rozciąga się piękny widok na przełom Popradu. 
Gdyby udać się z biegiem Popradu dalej na północ, moż-
na dotrzeć do Starego Sącza (18 km od Piwnicznej). Tu 
znajduje się zespół klasztorny Klarysek, ufundowany już 
w XIII w. przez księżną Kingę, pochowaną w kościele klasz-
tornym i ogłoszoną świętą przez papieża Jana Pawła II pod-

czas uroczystej mszy świętej 
na błoniach obok miastecz-
ka. Do dziś stoi tam ołtarz pa-
pieski z niewielkim muzeum 
pamiątek po papieżu-Polaku. 
Prócz klasztoru w Starym Są-
czu warto przespacerować się 
po rozległym rynku ze staro-
dawną zabudową i oryginal-
nym brukiem.

Zarówno dolina Popradu, jak i otaczające ją masywy gór-
skie Beskidu Sądeckiego leżą na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego. Przez góry prowadzą liczne szla-
ki turystyczne piesze i rowerowe. Z Piwnicznej wędrować 
można choćby na zachód, w kierunku Radziejowej (1266 
m n.p.m.), najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego.  
Z centrum miasta malowniczymi grzbietami przez wznie-
sienia Niemcowej i Wielkiego Rogacza idzie się na szczyt 
prawie 4,5 godz., ale z parkingu obok wyciągów w Suchej 
Dolinie tylko 2 godz. Warto wówczas w drodze powrotnej 
wybrać szlaki czerwony i żółty przez Niemcową, schodząc 
do samego centrum uzdrowiska (zejście z Radziejowej do 
miasta zajmuje ok. 3,5 godz.).
Po przeciwnej stronie Popradu odkryte, widokowe grzbie-
ty wiodą w kierunku Hali Łabowskiej ze schroniskiem 
PTTK. Najlepiej wybrać długą, lecz bardzo atrakcyjną wi-
dokowo trasę przez Halę Pisaną, a następnie od schro-
niska zejść krótkim szlakiem do Łomnicy-Zdrój. Cała wy-
cieczka zajmie ok. 6,5 godz.
Zimą narciarze mogą skorzystać z atrakcji stacji narciar-
skich w Wierchomli i Rytrze.

Piwniczna, dolina Popradu, fot. K. Bańkowski
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Wysowa-Zdrój
Pośród łagodnych, rzadko zaludnionych dolin i grzbietów 
Beskidu Niskiego skryła się Wysowa-Zdrój. Ta nieduża miej-
scowość leży w szerokiej kotlinie w samym sercu gór, w po-
bliżu granicy ze Słowacją. Doskonały mikroklimat oraz tu-
tejsze wody mineralne sprawiają, że uzdrowisko jest nie 
mniej atrakcyjne dla kuracjuszy niż inne, większe i bardziej 
znane zdroje małopolskie.

Historia
Wysowa jest jedną ze starszych wsi w tej części Beskidów. 
Powstała już w 2. poł. XIV w. przy trakcie handlowym wio-
dącym na Węgry. Choć biły tu źródła wód mineralnych, ich 
lecznicze właściwości zaczęto wykorzystywać dopiero po 
1812 r., gdy zbudowano pierwsze łazienki zdrojowe (zakład 
kąpielowy). Ale na dobre uzdrowisko rozwinęło się dopiero 
w okresie międzywojennym. Kameralną miejscowość po 

II wojnie światowej niezbyt fortunnie rozbudowano, stawia-
jąc kilka wielkich sanatoriów.
W Wysowej-Zdroju część wód dostępna jest za darmo z ujęć 
w parku Zdrojowym, natomiast większości można spróbo-
wać w pawilonie pijalni, stylowym drewnianym budynku od-
budowanym w 2006 r. (poprzedni spłonął pół wieku temu).

Oferta kulturalna i turystyczna
W Wysowej, choć to mała miejscowość, jest – jak przysta-
ło na prawdziwe uzdrowisko – piękny Park Zdrojowy. Moż-
na tu zobaczyć stylową, drewnianą pijalnię wód mineral-
nych, a także stary Dom Zdrojowy z początku XX w., dziś 
mieszczący restaurację. Świadectwem wcześniejszej histo-
rii Wysowej – dawnej łemkowskiej wioski – jest drewniana 
cerkiew św. Michała Archanioła z 1779 r. W jej wnętrzu 
obejrzeć można kompletny barokowy ikonostas. Natomiast 
drewniany kościół NMP Wniebowziętej powstał z myślą 
o gościach uzdrowiska w latach 1936–38.
Godzinny spacer z Wysowej prowadzić może szlakami tury-
stycznymi do skrytej na zboczach góry Jawor kaplicy Po-
krowy, czyli Opieki Matki Boskiej, postawionej w 1929 r. 
koło źródła Głębokiego Potoku. Dla Łemków to Święta Góra 
Jawor, miejsce objawień maryjnych. 

Pijalnia wód w Wysowej-Zdroju, fot. K. Bańkowski

Wody mineralne

„Franciszek”

choroby układu oddechowego, 
pokarmowego i moczowego

„Józef”

„Henryk”

„Aleksandra”
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W okolicach Wysowej zwiedzić można jeszcze wiele in-
nych drewnianych cerkwi. Niektóre z nich to prawdzi-
we arcydzieła sztuki ciesielskiej. Warto odwiedzić cerkwie 
w miejscowościach Hańczowa (1. poł. XIX w.), Uście Gor-
lickie (1786), Kwiatoń (2. poł. XVII w.) czy Skwirtne (1837). 
Innego typu pamiątką historyczną są liczne cmentarze 
wojskowe z I wojny światowej, rozrzucone pośród gór 
i lasów. Są one świadectwem ciężkich walk, które toczyły 
tu wojska rosyjskie z austro-węgierskimi w 1915 r. podczas 
tzw. ofensywy gorlickiej. Do dwóch cmentarzy, położonych 
w górach koło wsi Blechnarka, sąsiadującej z Wysową od 
południa, prowadzą krótkie szlaki spacerowe.
Na amatorów sportów wodnych czeka sztuczne jezio-
ro: zbiornik Klimkówka. Przepływającą tędy rzekę Ropę 
przegrodzono zaporą w miejscu, gdzie przedziera się ona 

przełomową doliną pomię-
dzy stromymi szczytami Pie-
nin Gorlickich. Kilka szczy-
tów Beskidu Niskiego nad 
Ropą nazwano tak ze wzglę-
du na śmiałe kształty i niezwy-
kle strome zbocza, przypomi-
nające rzeźbę Pienin. Jezioro 
Klimkówka znane jest przede 

wszystkim amatorom windsurfingu, choć wypożyczalnie 
ulokowane nad brzegami jeziora dysponują także kajaka-
mi i innym sprzętem pływającym.
Wznoszące się nad uzdrowiskiem niewysokie szczyty Beski-
du Niskiego zachęcają do spacerów i wycieczek zarówno pie-
szych, jak i rowerowych. W okolicy Wysowej wyznaczono kilka 
odpowiednich szlaków. Za zielonymi znakami szlaku wspiąć 
się można na Kozie Żebro (847 m n.p.m.) i dalej znakowaną na 
czerwono ścieżką zejść do Hańczowej tuż obok pięknej drew-
nianej cerkiewki Opieki Matki Bożej z 1. poł. XIX w. (ok. 3 godz.). 
Stąd można wrócić do Wysowej autobusem lub kontynuować 
wycieczkę czerwonym szlakiem przez wieś Ropki, a potem żół-
tym na Ostry Wierch (938 m n.p.m.). Do Wysowej wraca się szla-
kiem zielonym biegnącym wzdłuż grzbietu granicznego (z Hań-
czowej do Wysowej 3,30 godz.). Amatorzy jazdy konnej powinni 
udać się do odległej o 12 km stadniny koni rasy huculskiej  
w  Regietowie. Jest ona największą w Europie stadniną hodu-
jącą te niewielkie, lecz silne koniki. Wokół w górach jest mnó-
stwo znakowanych tras jeździeckich. 
W okolicach Wysowej zimą na narciarzy czeka wyciąg nar-
ciarski Smerekowiec. Dłuższy wyciąg z atrakcyjną trasą 
znajduje się na Magurze Małastowskiej, ok. 20 km od 
uzdrowiska. Beskid Niski jest zimą doskonałym miejscem 
dla amatorów wędrówek na nartach turystycznych lub ra-
kietach śnieżnych.

Cerkiew w Kwiatoniu, fot. K. Bańkowski Jezioro Klimkówka, fot. K. Bańkowski
Koń ze stadniny koni huculskich w Regietowie, fot. J. Gorlach
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Żegiestów-Zdrój
W najpiękniejszym miejscu doliny Popradu, pośród zale-
sionych zboczy, kryje się niewielkie uzdrowisko Żegiestów- 
-Zdrój. Prócz leczniczych wód dobroczynny wpływ na ku-
racjuszy ma tutejszy ciepły mikroklimat. 

Wody mineralne

„Anna”  choroby przewodu pokarmowe-
go oraz układu moczowego, ryzyko 
miażdżycy, nerwice„Zofia II”

Oferta kulturalna i turystyczna
Uzdrowisko w Żegiestowie-Zdroju od kilku lat przechodzi 
gruntowną modernizację, dzięki której tętniący niegdyś 
życiem, nadpopradzki kurort ponownie odzyska dawny 
splendor. Wspaniały przełom Popradu, będącego w tym 
miejscu rzeką graniczną między Słowacją a Polską, moż-
na podziwiać z biegnącej wzdłuż rzeki szosy lub podczas 
spływu kajakami albo pon-
tonami. Warto też odwiedzić 
pobliskie wsie Andrzejówka 
i Milik. W obu są drewniane 
zabytkowe cerkwie z XIX w.

Muszyna
Stare miasteczko, lokowane przez króla Kazimierza Wiel-
kiego w 1356 r. u stóp wzgórza z zamkiem starościńskim, 
leży u zbiegu Popradu i Muszynki.

Wody mineralne

„Anna”

schorzenia układu oddechowego, 
choroby przewodu pokarmowego

„Antoni”

„Grunwald”

„Milusia”

„Wapienne”

Oferta kulturalna i turystyczna
Dzięki długiej historii Muszyna może poszczycić się cieka-
wymi zabytkami. Urocza, małomiasteczkowa zabudowa 
drewniana (na Szlaku Architektury Drewnianej) zachowa-
ła się zwłaszcza przy ulicy Kościelnej. Tu także stoi barokowy 
kościół św. Józefa z lat 1676–1728. Warto odwiedzić Mu-
zeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" ze zbiorami 
poświęconymi historii regionu oraz etnografii, mieszczące 
się w zrekonstruowanym budynku zajazdu w pobliżu dworu 
starostów muszyńskich z XVIII w. Ze średniowiecznego zam-
ku z 1301 r. zachowały się fragmenty murów, stanowiące do-
skonały punkt widokowy.
Wokół wznoszą się szczyty Beskidu Sądeckiego – z Muszyny 
można iść w kierunku Jaworzyny Krynickiej (3 godz.) lub w prze-
ciwną stronę, w dzikie leśne ostępy Pasma Leluchowskiego.

Widok z ruin zamku w Muszynie, fot. K. Bańkowski Żegiestów, fot. K. Bańkowski
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Wapienne
Maleńka łemkowska wioska na skraju Magurskiego Par-
ku Narodowego w Beskidzie Niskim jest jednym z najstar-
szych uzdrowisk polskich! 

Wody mineralne

„Kamil”
dolegliwości reumato-
logiczne, choroby skóry 
i układu oddechowego

„Marta”

„Zuzanna”

Historia
Już w XVII w. znano i korzysta-
no z miejscowych wód siarcz-
kowych, a w początkach XVIII 
w. powstał pierwszy zakład 
zdrojowy. Podobno leczy-
li się tu powracający po klę-
sce pod Moskwą w 1812 r. żoł-
nierze Wielkiej Armii cesarza 
Napoleona.

Oferta turystyczna
Miniaturowe uzdrowisko z odkrytymi basenami kąpielowymi 
leży w kotlinie u stóp zachodniego krańca Magury Wątkow-
skiej. To zalesione pasmo górskie objęte jest ochroną w Ma-
gurskim Parku Narodowym. Długa wycieczka ku najwyższym 
szczytom pasma prowadzi obok rezerwatu Kornuty. Są tam 
ciekawe ostańce skalne, głazy i rzadkie w Beskidach jaskinie.
W odległości 8 km od Wapiennego położona jest wieś Sęko-
wa. Słynie ona ze stanowiącego zabytek UNESCO kościoła św. 
św. Filipa i Jakuba, drewnianej konstrukcji zrębowej z 1520 r. 
W innych wsiach pośród łagodnych krajobrazów Beskidu Ni-
skiego skryły się kolejne obiekty budownictwa drewniane-
go: przede wszystkim cerkwie. Ta w Owczarach (pw. Opieki 
Bogurodzicy) w 2013 roku wpisana została na listę UNESCO. 
Kolejne znajdziemy w Męcinie Wielkiej (1807) i Ropicy Górnej 
koło Sękowej (początek XIX w.), a dwie cerkwie (greko-kato-
licka i prawosławna) zachowały się w Bodakach. 
U stóp Magury Wątkowskiej leży też Bartne (18 km od Wa-
piennego), zamieszkane głównie przez Łemków. Są tu liczne 
stare zagrody, przydrożne krzyże i kapliczki, a także cerkiew 
z 1842 r., mieszcząca Muzeum Sztuki Cerkiewnej. 

Magurski Park Narodowy, fot. K. Bańkowski
Rezerwat Kornuty, fot. K. Bańkowski

Cerkiew w Owczarach, fot. K. Bańkowski
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Kopalnia Soli w Wieliczce
Czy sanatorium może znajdować się pod ziemią? Może! 
W Małopolsce są nawet dwa takie miejsca. To kopalnie soli 
w Wieliczce i Bochni. Tu jednak nie leczy się chorych dzięki 
źródłom wód mineralnych, lecz korzysta z dobroczynnych 
właściwości samego powietrza! Pod ziemią, w wydrążo-
nych w soli salach, panuje swoisty mikroklimat z dużą za-
wartością wielu minerałów. Uzupełnieniem bogatej oferty 
Kopalni Soli "Wieliczka" jest tężnia solankowa, która może 
być alternatywną dla wszystkich, którzy pragną skorzy-
stać ze zdrowotnych walorów wielickiej soli pozostając 
na powierzchni.

Mikroklimat

powietrze 
– leczniczy aerozol

alergie, choroby układu 
oddechowego

W kopalni w Wieliczce w jednej z komór na głębokości 
135 m znajduje się specjalistyczne sanatorium. Dzięki uno-
szącym się w powietrzu cząsteczkom mineralnym pocho-
dzącym z soli, przy stałej temperaturze kilkunastu stopni 
Celsjusza, w warunkach wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, sięgającej nawet 90%, tworzy się specyficzny 
mikroklimat. Stosowane zabiegi obejmują gimnastykę od-
dechową, inhalacje, masaże, dodatkowo na powierzch-
ni ziemi można skorzystać z różnych form fizykoterapii. 

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”, Park Kin-
gi 1, bud. I, 30-020 Wieliczka, \ +48 12 278 73 68,  
uzdrowisko@kopalnia.pl, = www.kopalnia.pl/uz-
drowisko; Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa tury-
styczna, ul. Daniłowicza 10, Wieliczka, +48 12 278 
73 02, +48 12 278 73 66, =www.kopalnia.pl

Oferta kulturalna i turystyczna
Sławę Wieliczka zawdzięcza jednak nie podziemnym sanato-
riom, lecz samej kopalni soli kamiennej, wpisanej na Listę 
UNESCO. Tradycje pozyskiwania soli w Wieliczce są bardzo 
długie i sięgają co najmniej 3500 lat p.n.e. Wówczas co praw-
da nie drążono w ziemi korytarzy, ale pozyskiwano z miejsco-
wych źródeł solankę, którą następnie odparowywano, uzy-
skując sól. Wiadomo jednak, że budowa kopalni zaczęła się 
w XIII w., gdy wydrążono pierwsze korytarze i sale. Zwiedza-
nie podziemi obejmuje 22 najciekawsze komory, a wśród nich 
sławną kaplicę św. Kingi z wykonanymi z soli ołtarzami, pła-
skorzeźbami i innymi detalami. Według legendy, sól w Wie-
liczce i Bochni znaleziono właśnie dzięki tej świętej, królewnie 
węgierskiej i żonie księcia krakowskiego Bolesława Wstydli-
wego. Przed zamążpójściem wrzuciła ona swój pierścień do 
jednej z węgierskich kopalń soli, a po przybyciu do Polski na-
kazała kopać we wskazanym przez siebie miejscu w Wielicz-
ce. Pod ziemią odkryto bryłę soli z zatopionym w niej pier-
ścieniem Kingi. W ten sposób królewna podarowała swej 
nowej ojczyźnie cenny dar: złoża soli. W kaplicy zobaczyć 
można m.in. solny posąg papieża Jana Pawła II oraz wykutą 

Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka", fot. K. Bańkowski
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w soli płaskorzeźbę, kopię sławnego fresku Leonarda da Vinci  
Ostatnia Wieczerza. 
Prócz trasy turystycznej w kopalni zwiedza się podziem-
ną część Muzeum Żup Krakowskich. Wystawiono w niej 
mnóstwo eksponatów, związanych z historią i dawnymi 
technikami wydobycia soli w Wieliczce. Warto obejrzeć 
m.in. wielkie drewniane maszyny kopalnianie.
Prócz podziemnej trasy turystycznej jest w Wieliczce kil-
ka innych zabytków godnych uwagi. Przede wszystkim 
można wejść (za opłatą) do kolejnej części Muzeum Żup 
Krakowskich, mieszczącej się w dawnym zamku żupnym, 
wpisanym w 2013 r. na Listę UNESCO. Warownia powsta-
ła w XIV w. i służyła m.in. jako siedziba żupana, tj. urzęd-
nika odpowiedzialnego w dawnej Polsce za kopalnię. Dziś 
w części zamku znajdują się ekspozycje stanowiące uzu-

pełnienie wiedzy o kopalnic-
twie soli, a  także… gigan-
tyczna kolekcja solniczek!  
„Na powierzchni” w Wieliczce 
jest jeszcze kilka innych cieka-
wych obiektów. Warto wspo-
mnieć o XVII-wiecznym zespo-
le klasztornym Reformatów 
czy drewnianym kościółku 
św. Sebastiana z 1581 r. Inne 

zabytki to klasycystyczny kościół św. Klemensa z 1805 r., 
fragmenty miejskich murów obronnych z XIV w. oraz ba-
rokowo-klasycystyczny pałac Konopków z XVIII stulecia.
Z Wieliczki można udać się do Dobczyc (16 km). To miasteczko 
nad Rabą leży u stóp wzgórza z ruinami zamku królewskiego. 
Przed wejściem do zamku znajduje się niewielki skansen tra-
dycyjnego budownictwa regionalnego. W drodze do Dobczyc 
warto na chwilę zatrzymać się przy starym kościółku w Dzie-
kanowicach, pochodzącym z 2. poł. XII w.
Inny kierunek wycieczek z Wieliczki to Niepołomice, odda-
lone o 12 km na północny zachód. Tutejszy królewski za-
mek renesansowy, zbudowany w XVI w., posiada pięk-
ne arkadowe krużganki na dziedzińcu. Odrestaurowane 
wnętrza mieszczą hotel, centrum kulturalne, a także inte-
resujące muzeum. Po przeciwnej stronie brukowanego 
„kocimi łbami” rynku w Niepołomicach stoi gotycki ko-
ściół z XIV stulecia fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Za-
raz za miastem rozciąga się rozległy kompleks leśny: Puszcza 
Niepołomicka, stanowiąca ciekawy cel spacerów i wycie-
czek pieszych oraz rowerowych. Leśne ostępy można wy-
godnie przemierzać asfaltowymi dróżkami, odwiedzając licz-
ne miejsca związane z historią królewskich polowań (puszcza 
była ulubionym celem wypraw myśliwskich wielu polskich 
monarchów). W sercu lasu znajduje się zamknięty dla zwie-
dzających ośrodek hodowli żubrów.

Kaplica św. Kingi w wielickiej kopalni, fot. K. Bańkowski  Zamek żupny, fot. K. Bańkowski
Tężnia solankowa, fot. K. Bańkowski
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Kopalnia Soli w Bochni
Kopalnia soli w Bochni uchodzi za starszą o kilkadziesiąt 
lat od wielickiej. Podziemne wyrobiska, drążone od ponad 
700 lat, charakteryzuje swoisty mikroklimat, dlatego stwo-
rzono tu podziemne sanatorium. 

Mikroklimat

powietrze 
– leczniczy aerozol

infekcje dróg oddecho-
wych, alergie, astma

Dobroczynny wpływ na górne drogi oddechowe ma za-
warty w powietrzu kopalnianym chlorek sodu. W nie-
wysokiej, stałej temperaturze i przy dużej wilgotności 
względnej czyste powietrze w podziemiach wraz z uno-
szącymi się w nim cząsteczkami minerałów tworzy leczni-
czy aerozol. Prócz klasycznych inhalacji i kuracji oddecho-
wej, stosuje się tu m.in. kąpiele solankowe z masażami. 
Podziemne sanatorium znajduje się w  gigantycznej 
komorze Ważyn, na głębokości 250 m. Komora ta po-
dzielona jest na salę noclegową oraz inne pomieszcze-
nia, w tym halę sportową z boiskiem do piłki nożnej!  

Do uzdrowiska kopalni soli należy także znajdujące się 
na powierzchni Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biolo-
gicznej, gdzie można skorzystać z szerokiej gamy zabie-
gów leczniczych. 

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z  o.o., 
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia, = www.kopalniasoli.pl,  
\ +48 14 615 36 15, rehabilitacja@kopalniasoli.pl
Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15, Bochnia, +48 
14 6152460, 14 6152462, =www.kopalnia-bochnia.pl

Oferta kulturalna i turystyczna
W kopalni soli w Bochni, podobnie jak w Wieliczce, dzię-
ki specjalnie przygotowanej trasie można zwiedzać pod-
ziemne wyrobiska. Trasa turystyczna poprowadzona zo-
stała na poziomach IV (na głębokości 176 m pod ziemią) 
oraz VI (223 m). Zwiedzanie obejmuje m.in. najstarszy w ko-
palni szyb Sutoris z połowy XIII w., komory kieratowe z eks-
pozycją dawnych maszyn i urządzeń górniczych, stajnię 
Mysiur dla koni, które kiedyś pracowały w kopalni, a także 
kaplicę św. Kingi. Osobna trasa, dostępna dla chętnych na 

Kopalnia Soli w Bochni, fot. arch. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sól Bocheńska, fot. arch. UMWM
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zamówienie, wiedzie do innych podziemnych kaplic, ka-
pliczek i rzeźb o tematyce sakralnej, jakich sporo znajduje 
się w bocheńskich podziemiach.
Sama Bochnia jest starym miastem z ładnym rynkiem oraz 
gotyckim kościołem św. Mikołaja z XV w. Obok kościoła 
stoi drewniana dzwonnica, zabytek ze Szlaku Architektu-
ry Drewnianej. W dawnym klasztorze Dominikanów mie-
ści się Muzeum im. prof. Stanisława Fischera, obejmują-
ce m.in. ciekawą kolekcję polskiego malarstwa (m.in. Olgi 
Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskie-
go). Warto odwiedzić Muzeum Motyli Arthropoda z naj-
większą w Polsce stałą ekspozycją okazów pochodzących 
z całego świata. Ciekawostką bocheńską jest rekonstruk-
cja wczesnośredniowiecznej osady obok szybu Campi.
Najciekawsze miejscowości w okolicach Bochni leżą na Po-
górzu Wiśnickim. Malownicze fragmenty tej krainy z No-
wym Wiśniczem i Lipnicą Murowaną znalazły się w gra-
nicach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
Ponad niewielkim Nowym Wiśniczem (4 km od Boch-
ni) wyrasta na wzgórzu wspaniała rezydencja Lubomir-
skich z XVI–XVII w. To zamek określany mianem palazzo in 
fortezza: główny gmach, przebudowany z średniowiecz-
nego, otoczony jest pierścieniem potężnych bastionów. 
Obecnie wnętrza, stopniowo restaurowane, udostępnio-
no dla zwiedzających. Można tam zobaczyć liczne detale 

renesansowe i wczesnobarokowe, m.in. w pięknej kapli-
cy zamkowej.
Poniżej zamku stoi niepozorny drewniany dworek, zwany 
Koryznówką. Kilka razy był tu sławny malarz Jan Matejko, 
dlatego we wnętrzach urządzono poświęconą mu niewielką 
ekspozycję. Wyżej wznosi się zespół zabudowań dawnego 
obronnego klasztoru Karmelitów Bosych, ufundowanego 
przez Lubomirskich i zamienionego w równie potężną co za-
mek twierdzę. Dziś w klasztorze mieści się więzienie.
Dalej oddalona od Bochni jest Lipnica Murowana (15 km). 
Tam zachowała się parterowa lub jednopiętrowa zabudo-
wa o charakterze małomiasteczkowym, głównie przy ryn-
ku. Główny plac miejscowości służy w Niedzielę Palmo-
wą jako scena dla znanego w całej Polsce konkursu palm 
wielkanocnych. Najważniejszym zabytkiem miejscowości 
jest jednak kościółek cmentarny św. Leonarda z XV w. Jest 
on wpisany na Listę UNESCO. Lipnicę Murowaną najlepiej 
zwiedzać, podążając Szlakiem turystycznym św. Szymona 
z Lipnicy, którego posąg wznosi się na rynku.
Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego do-
brze nadają się na lekkie wycieczki piesze lub rowerowe. 
W kilku miejscach można zobaczyć ciekawe kształty ufor-
mowanych przez erozję skałek, np. Kamień Grzyb koło 
Nowego Wiśnicza czy Kamienie Brodzińskiego w okoli-
cy Lipnicy Murowanej.

Kopalnia Soli Bochnia, fot. K. Bańkowski Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, fot. K. Bańkowski
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InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków (CIT) 
\+48 12 354 27 10 
powisle@infokrakow.pl, www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukienice,  
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16, sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20, szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego, 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23, wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port
Lotniczy Kraków-Balice, 32-083 Balice
\+48 12 285 53 41, balice@infokrakow.pl

Myślenice

Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce

ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53, 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa

Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93, 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl  
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów

pl. Kościuszki 1a, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl 
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa 
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka 
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane (ciT)
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ

Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, msit@rabka.pl
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa 
ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec

ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów

Witów 239a, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa 
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna

Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl 
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica

ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 26 10 144, 519 337 106
it.niedzica@msit.malopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM

Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Tarnów (ciT)
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl  
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa

ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

Tuchów

ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl  
www.tuchow.pl

bochnia

ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl 
www.bochnia.eu

oświęciM (ciT)
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów

Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia

ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.pl

wygiełzów

ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13  
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz (ciT)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22, 
cit@nowysacz.pl  
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój

ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa

Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl 
www.powiat.limanowa.pl

biecz

Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 11 13 wew. 860 
it.biecz@msit.malopolska.pl, 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa

Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl, www.sekowa.pl

waDowice (ciT)
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów

Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa

ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it
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MAŁOPOLSKA
Stolica regionu: Kraków
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni 
Polski)
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób  
(ok. 8% ludności Polski)
Krajobraz: 
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.
 góry – Tatry, Beskidy, Pieniny
 pogórza – Pogórze Karpackie
 wyżyny – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
 niziny – dolina Wisły
  główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, 

Skawa, Biała
  zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, 

Czchowski, Dobczycki, Klimkówka,  
Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie

  najwyżej położone, najczystsze jeziora 
– Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny 
Pięciu Stawów Polskich

  największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia 
Wielka Śnieżna: ponad 22 km korytarzy, 
824 m głębokości 

Więcej na: 
www.visitmalopolska.pl
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МАŁOPOLSKA

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

Dla zdrowia i urody

 14 obiektów na Liście Światowego  

    Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni 

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego


