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1. CZĘŚĆ OGRANIZACYJNA 
 

 
 

-lista uczestników  
-plan minutowy 

-kontakty 
-potwierdzenia usług 

-kosztorys 



 

1.1 Lista uczestników 

(zał. Nr 1) 
 

1.2 Kontakty 

 
1. Bazylika Ofiarowana NMP  

Plac Jana Pawła II 1  
Wadowice  34-100 
 Tel +48 33 87 32 096  
 

2. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Bernardyńska 46   
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
Tel. +48 83 38 76 63 04 
 

3. Dinozatorland  
ul. Parkowa 7 Zator  
Tel. 601858851 
 

4. Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy River Park nad Sakwa 
Zator 32-640 
Tel. +48 33 841 22 61 
 

5. Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce,  

34-720 Chabówka 

Tel. (0-18) 53-53-345 



 

1.3 Potwierdzenie rezerwacji 

 
1. Sanktuarium Pasyjno Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej 

(potwierdzenie usług telefoniczne - koszt przewodnika do 
ustalenia, wysokość opłaty przewodnika dowolna – 2 do 4zł)  
Kontakt z Bratem w Kalwaryjskim Centrum Informacji. 
 

2. Bazylika Ofiarowana NMP 
 

3. Dinozatorland (Zał. nr 2) 
 

4. Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy River Park nad Sakwą 
(zał. Nr 3) 

 

 



1.4 Program szczegółowy dnia 

„Funkcje obszarów turystycznych – pilotaż i przewodnictwo” – ćwiczenia terenowe 

 
07.06.2013r. (piątek) 

Lider dnia:  
Członkowie grupy:  

Czas Trasa Plan Pilot 
07.00 – 07.30 Ośrodek „Hanusia Chałupa” 

ul. Horenda 32c; Zakopane 
śniadanie  

07.30 – 08.00 pakowanie bagaży; wymeldowanie grupy z ośrodka; odjazd grupy autokarem  

08.00 – 09.00 Wyjazd z Ośrodka drogą 
krajową nr 47 -> przejazd 

przez Poronin i Nowy Targ -
> Chabówka  

Poronin i Nowy Targ – Przejazdem z komentarzem pilota; 
Dojazd do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce 

Trasa: ok.40 km -> 1h 
(parking przy PKP lub przy Skansenie) 

 

09.00 – 09.30 Chabówka  Zwiedzanie w grupie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce -> 30min  
09.30 – 10.30 Chabówka-> Rabka Zdrój-> 

(Beskid Makowski)-> Maków 
Podhalański-> ->Tokarnia 

Przejazd krajoznawczy drogą nr 47 („Zakopianka”),  
Trasa: ok. 51 km –> 1h 

10.30 – 10.45 Tokarnia  „Foto-przystanek” w Tokarni (Kalwaria Tokarska) – komentarz pilota -> 15min  

10.45 – 11.35 Tokarnia->Myślenice-> 
Sułkowice->Lanckorona 

Dojazd drogami nr.: S7, 7, 955; 
ok.44 km -> 50min 

 

11.35 – 12.35 Lanckorona Parking 
-Spacer uliczkami koło rynku (oglądanie zabytkowej drewnianej zabudowy 

miejskiej) 
-Ruiny zamku 

 

12.35 – 12.50 Lanckorona-> Kalwaria 
Zebrzydowska 

Przejazd z Lanckorony do Kalwarii Zebrzydowskiej (10 km – 15 min jazdy, droga 
krajowa nr 52) 

Kalwaria Zebrzydowska Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, ul. Bernardyńska 46 

 



12.50 – 14.00 Kalwaria Zebrzydowska parking autobusowy (200 metrów od Sanktuarium) 
Zwiedzanie kompleksu Sanktuarium z przewodnikiem 

(wejście o pełnej godzinie – 13.00)  
14.00 – 14.20 Kalwaria Zebrzydowska -> 

Wadowice 
Przejazd z Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic; drogą kraj. Nr 52 (ok. 14 km) – 

20min 
 

14.20 – 16.00 Wadowice Przejście z parkingu (ul.Sienkiewicza 5)-> (15 min) ->Zwiedzanie Bazyliki 
Mniejszej NMP (15 min) -> Czas wolny (zakupy + kremówki + wc) (45 min) -> 

spotykamy się o 15:35 pod Bazyliką. 
16.00 – 16.20 Wadowice -> Zator Ul Trybunalska 12 -> Mickiewicza -> ul. Stefana Batorego -> na rondzie pierwszy zjazd 

na ul. Piłsudskiego -> drugie rondo 3 zjazd do ul. Wojska Polskiego ->wylotowa ul. 
Wadowicka (trasa nr 28) -> Zator, ul. Parkowa 7 Dinozatorland (14 km -> 20 min) 

 

16.20 – 17.50 Zator, ul Parkowa 7 Zwiedzanie Dinozatorlandu (Park ruchomych Dinozaurów ) -> z przewodnikiem -> 
wejście i oprowadzanie za darmo. (ok. 1.5 h)  

17.50 – 18.00 Zator , ul Parkowa 7 ->  Przejście grupy z Parku Dinozaurów do ośrodka wypoczynkowego River Park (800 
m) 

18.00 – 18.30 River – 
Park (ul Parkowa 8) 

Zakwaterowanie i przygotowanie do obiadokolacji  

18.30 – 19.45 Obiadokolacja – restauracja 

19:45 – 21:00 Gry i zabawy organizowane przez grupę zadaniową nr 7 (wg odrębnego programu) 
 

 

 



1.5 Kosztorys 

RODZAJ KOSZTU WYSZCZEGÓLNIENIE RYCZAŁT DZIENNY ILOŚĆ DNI SUMA 

Transport   
przyjęty ryczałt - 1000zł dziennie x 5dni = 5000zł za całą 
wycieczkę 

1 000,00 1,00 1 000,00 

      ogółem 1 000,00 

Nocleg (07.06.2013)  w obiekcie River Park    STAWKA (ZŁ) LICZBA OSÓB SUMA 

 studenci 35,00 36 1 260,00 

  kierowca 35,00 1 35,00 

  opiekunowie 35,00 2 70,00 

      ogółem 1 365,00 

Wyżywienie (obiadokolacja 07.06 + śniadanie 
08.06) w obiekcie River Park  

  STAWKA (ZŁ) LICZBA OSÓB SUMA 

 studenci 45,00 36 1 620,00 

  kierowca 45,00 1 45,00 

  opiekunowie 45,00 2 90,00 

      ogółem 1 755,00 

Parkingi  wg lokalizacji STAWKA (ZŁ) JEDN/GODZ. SUMA 

 1. Chabówka, Skansen\PKP 0,00 0,00 0,00 

  2. Lanckorona (free) 0,00 0,00 0,00 

  3. Kalwaria Zebrzydowska (free) 0,00 0,00 0,00 

  4. Wadowice ul Słowiańska 12 10,00 2 20,00 

      ogółem 20,00 

Program krajoznawczy  wg lokalizacji STAWKA (ZŁ) LICZBA OSÓB SUMA 

studenci 1. Skansen w Chabówce  3,50 36 126,00 

  2. Kalwaria Zebrzydowska 4,00 36 144,00 

  3. Dinozatorland 15,00 36 540,00 

      ogółem 810,0 



 

 

  Program krajoznawczy wg lokalizacji STAWKA (ZŁ) LICZBA OSÓB SUMA 

  opiekunowie 1. Skansen w Chabówce  7,00 2 14,00 

 2. Kalwaria Zebrzydowska 4,00 2 8,00 

 3. Dinozatorland 15,00 2 30,00 

      ogółem 52,00 

Inne wg specyfikacji: 
STAWKA/ 
PARAMETR 

LICZBA OSÓB/ 
PARAMETR 

SUMA 

  dodatkowe km ponad limit (rezerwa na dzień - 20km) 20 4,00 80,00 

  rezerwa na nieprzewidziane wydatki 20,00 37 740,00 

  wydruk teczki 10,00 1 10,00 

      ogółem 830,00 

Razem koszty dnia     suma 5 884,00 

 

Koszt ogółem na studentów transport (w tym parkingi i extra km ponad limit)     1 100,00 

  koszty kierowcy (nocleg, wyżywnienie)     80,00 

  nocleg+ wyżywienie (śniadanie +obiadokolacja)     2 880,00 

  program krajoznawczy     810,00 

  inne (rezerwa +teczka)     750,00 

      ogółem 5 620,00 

Koszty ogółem na opiekunów (2os) nocleg+ wyżywienie     160,00 

  program krajoznawczy     52,00 

      ogółem 212,00 

koszty na  1 opiekuna       132,00 

koszty na 1 studenta       156,11 



 
 
 
 

2. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

 
-opis poszczególnych tras odcinków 

-mapy trasy  
-opis krajoznawczy regionów 



2.1 Opis trasy:  Zakopane > Poronin > Nowy Targ > Chabówka 

 

Opis krajoznawczy: 

TATRZANSKI PRAK NARODOWY 
 

 
 
Jeden z 23 parków narodowych na terenie 
Polski. Utworzony utworzeniu z dniem 1 
stycznia 1955 przez rozporządzenie Rady 
Ministrów z 30 października 1954 r. Jego 
odpowiednikiem po stronie słowackiej jest 
TANAP. 
 
Charakterystyka 
Duże różnice wzniesień, piętrowość klimatu i 

niezwykły skład gatunkowy fauny i flory 

sprawiają, że Tatry mają charakter 

wysokogórski. Powierzchnia Tatr wynosi ok. 785 

km², z czego 175 km² przypada na Tatry Polskie, reszta to Tatry Słowackie. Rzeki 

zaczynające swój bieg w Tatrach Polskich należą do zlewiska Bałtyku, zaś rzeki biorące 

początek w Tatrach Słowackich wpadają częściowo do Morza Czarnego (Orawa, Wag), 

częściowo do Morza Bałtyckiego (Poprad). 

Niższe partie Tatr przez długi czas były obiektem dość intensywnej, a nawet rabunkowej 

eksploatacji. Z konieczności ochrony unikatowej przyrody tych gór zaczęto sobie zdawać 

sprawę już pod koniec XIX w., kiedy to rabunkowa gospodarka leśna doprowadziła do 

przerzedzenia naturalnego drzewostanu i w konsekwencji do katastrofalnej powodzi na 

terenach podgórskich. Wówczas to powstało Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich; mniej 

więcej w tym samym czasie zaczęły się podnosić głosy żądające utworzenia parku 

narodowego. 

Pierwsze starania o utworzenie parku przyrody w rejonie Tatr, Pienin i Babiej Góry 

(obejmujące tereny po obu stronach granicy państwowej) zostały podjęte w 1924, po 

powołaniu polsko-czechosłowackiej komisji delimitacyjnej. Rozważano różne projekty, 

ale nie zdołano ich zrealizować. W 1932 państwo wykupiło część leżących w Tatrach 

dóbr rodziny Uznańskich, w 1933 dołączono do nich obszar należący do Fundacji 

Kórnickiej, a w 1938 dobra jaworzyńskie. Jednak dopiero w 1947 na terenach 

należących do państwa utworzono Park Tatrzański jako wyodrębnioną jednostkę 

administracyjną lasów państwowych. Pierwszym rezerwatem na jej terenie był 

rezerwat Tomanowa-Smreczyny w Dolinie Tomanowej i Pyszniańskiej (górne odnogi 

Doliny Kościeliskiej). 



Na utworzenie parku narodowego polskie Tatry musiały jednak poczekać do 1954 roku, 

czyli sześć lat dłużej niż Tatry Słowackie. Ochroną parkową objęto wówczas cały obszar 

górski i otulinę na Podhalu. W chwili utworzenia parku Tatry były zdewastowane, 

liczebność dzikich ssaków była niska, a drzewostan był w opłakanym stanie. 

Dolina Pięciu Stawów Polskich 

Podział Tatr na Zachodnie, Wysokie i Bielskie (te ostatnie tylko na Słowacji) jest 

uzasadniony budową geologiczną. Tatry zaliczane są do gór orogenezy alpejskiej. Ich 

trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, który w niektórych miejscach pokryty jest 

dolomitem i wapieniem, z licznymi jaskiniami i innymi zjawiskami krasowymi 

atrakcyjnymi dla grotołazów 

 

Poronin 

 

Wieś osadzona w początkach XVII 
w. w kotlinie pomiędzy Pogórzem 
Gliczarowskim i Gubałowskim, 
wzdłuż rzek: Porońca, Zakopianki 
i Białego Dunajca- na wysokości 
od 740 do 800 m n.p.m., z 
przysiółkami: Frączkówka, 
Jesionkówka, Majerczykówka i 
Kośne Hamry. 

Poronin jest siedzibą SP ZOZ ,a 
budynek miejscowego Ośrodka 

Zdrowia przeszedł generalny 
remont w 2003 r. W 1947 r. w 
drewnianym zajeździe Gutów-

Mostowych utworzono Muzeum Lenina a na przyległym placu postawiono jego pomnik. 
W wyniku zmian ustrojowych roku 1989 Muzeum zlikwidowano, a pomnik został 
obalony i wywieziony z Poronina.  
 
Bogate są dzieje poroniańskiej parafii poczynając od roku 1806, kiedy to wybudowano 
na Wańkówce pierwszą drewnianą kapliczkę, poprzez rok 1833, w którym utworzono 
parafię i rozpoczęto budowę kościoła, który spłonął w 1915r.Obecny kościół murowany 
p.w.Świetej Marii Magdaleny wybudowany został w 1926 r.-aktualnie po remoncie 
dachu, wieży i tynków zewnętrznych z godnością wybija się ponad gęstą zabudowę wsi. 
 
Bliskość Tatr i Zakopanego, oraz usytuowanie wsi wzdłuż słynnej „Zakopianki” oraz linii 
kolejowej stały się ważnymi czynnikami rozwoju wsi i jej turystycznej atrakcyjności. Już 
na przełomie XIX i XX w. Poronin był znany jako letnisko i odwiedzany przez 

Rysunek 1 Widok na Poronin 



przedstawicieli ówczesnej elity intelektualnej narodu, jak np.Kazimierza Przerwę-
Tetmajera,Jana Matejkę i Leona Wyczółkowskiego. 

Nowy Targ 

 Stolica Podhala, jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu 
rozległej Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Miasto jest znakomitą bazą wypadową w 
Tatry, Pieniny, nad Jezioro Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy wreszcie osobliwe, pełne 
szlaków turystycznych, Gorce. Tradycyjnym rzemiosłem nowotarskim jest kuśnierstwo, 
nowotarscy kuśnierze szyją kożuchy i kurtki skórzane znane w całym kraju. Do atrakcji 
wynikających z tradycji miasta handlowego należą słynne nowotarskie jarmarki mające 
niepowtarzalny charakter. Jarmarki odbywają się w czwartki i soboty, w niedziele plac 

targowy zamienia się w samochodową 
giełdę.  

W kulturalnym życiu miasta znaczącą rolę 
odgrywa Spółdzielczy Dom Kultury, w 
którym działają zespoły folklorystyczne, 
koła zainteresowań oraz odbywają się 
kursy tańca. Ważne miejsce w edukacji 
kulturalnej młodego pokolenia zajmuje 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. F. Chopina oraz Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury, który 
proponuje zajęcia z plastyki, muzyki i 
tańca, organizuje konkursy i wystawy 
plastyczne, turnieje szachowe i zawody 

modeli latających. W mieście działa profesjonalna Galeria "Jatki" (nazwa pochodzi od jej 
umiejscowienia w stylowym XIX-wiecznym budynku dawnych jatek), która jest 
organizatorem wielu prestiżowych wystaw (m.in. litografii Marca Chagalla, grafik Pabla 
Picassa) i koncertów. Działają tu również zespoły folklorystyczne "Śwarni", "Mali 
Śwarni", "Hyrni", "Mali Hyrni"; chóry:"Echo Gorczańskie", "Miejski Nauczycielski Chór 
Gorce" "Venite Adoremus Domini", a także Związek Podhalan, Podhalańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie 
Polsko-Niemieckie Forum Podhale. 

Nowy Targ to także solidna baza sportowo - 
rekreacyjna. Znajduje się tu lodowisko, lotnisko 
sportowe, dwa wyciągi narciarskie, boiska 
piłkarskie, wielofunkcyjna hala "Gorce" z kortami 
tenisowymi, siłownie i kluby odnowy biologicznej, 
skate park. Dużym atutem przyrodniczym jest 
rezerwat ścisły "Bór na Czerwonem". 

W Nowym Targu można zobaczyć: 

Kościół św. Katarzyny - Patronki Miasta, z XIV w., 
ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. 

Rysunek 2 Widok na Nowy Targ 

Rysunek 3 Kościół św. Anny - ołtarz 

Foto 

Foto 



Pierwotnie drewniany kościół ulegał licznym pożarom, dziś reprezentuje różnorodność 
stylów, wynikających z okresów przebudowy. Gotyckie prezbiterium z ok. 1346 r., 
murowana barokowa nawa z ok. 1606 r., chór, zakrystia i schody na wieżę z 1608 r. W 
1717 r. dobudowana kaplica N. P. Marii Różańcowej. W 1765 r. powstaje nowy portal 
boczny pod wieżą oraz portal z figurą św. Jana Nepomucena od pd. strony kościoła. 

Na przykościelnym terenie znajduje się piękny Ogród Różańcowy. 

Kościół p.w. św. Anny, modrzewiowy, na wzgórzu cmentarza nowotarskiego, otoczony 
starymi drzewami, kryje w sobie zabytki z wielu epok: ołtarz główny z połowy XVIII, 
ołtarze boczne z XVII w., cenne obrazy: Rodziny najświętszej Marii Panny (1516 r.), 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pocz. XVI w) oraz XIX wieczną polichromię 
przedstawiająca legendę o założeniu świątyni. 

Oba kościoły (św. Anny i św. Katarzyny) wpisane są na listę Szlaku Gotyckiego oraz na 
listę Szlaku Architektury Drewnianej. 

Rynek z szeregiem zabytkowych domów mieszczańskich z XIX / XX w. 

Ratusz w centrum Rynku w obecnym kształcie wybudowany w 
połowie XIX wieku, z pamiątkową tablicą poświęconą Papieżowi 
Janowi Pawłowi II. 

Kaplicę Papieską z 1979 r. na Polanie Rusnakowej (przy szlaku 
żółtym na Turbacz), z licznymi pamiątki gorczańskiej 
partyzantki. Odprawiane były w niej słynne msze przez ks. prof. 
Józefa Tischnera, które gromadziły rzesze wiernych. 

Muzeum Podhalańskie PTTK w Ratuszu ze stałą ekspozycją oraz 
wystawami czasowymi. W Muzeum ok. 7400 eksponatów z 
zakresu etnografii, historii, rzeźby, rzemiosła i sztuki ludowej. 
Cenny eksponat to wiedeńska maszyna drukarska z 1898 roku 
pracująca w drukarni Ignacego Borka 

 

Figurę św. Jana Kantego - Rynek. 

Pomnik Władysława Orkana, piewcy podhalańskiej ziemi na Rynku przed Ratuszem, 
ufundowany w roku 1934 przez Związek Podhalan, po II wojnie światowej 
zrekonstruowany. 

Budynek "Sokoła" z 1908 r., byłą siedzibę Towarzystwa Gimnastycznego oraz ośrodek 
życia patriotycznego i kulturalnego, obecnie Zespół Szkół Zawodowych. 

Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego, szkołę założoną w 1904 r., 
słynącą z wysokiego poziomu nauczania. Tu kształcił się m.in. ks. prof. Józef Tischner i 
ks. kard. Stanisław Dziwisz 

Rysunek 4 Figura św. Kantego 

Foto 



Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem (114 ha) jedyne na Podhalu, objęte ochroną 
torfowisko wysokie, którego grubość sięga 5 m. 

Stary zajazd, ul. Waksmundzka 105, wybudowany pod koniec XVIII wieku z kamienia 
łamanego i cegły w całości zrekonstruowany, obecnie Karcma "U Borzanka". 

 

 

Opis krajoznawczy: 

PODHALE 

 

Podhale to bardziej region kulturowy niż geograficznym, choć zajmuje ono środkową 

część Kotliny Podhala. Kotlina Podhala położona w dorzeczu górnego Dunajca, 

ograniczona przez Tatry i Gorce, stanowi obniżenie tektoniczne oddzielające Beskidy od 

pasma Tatr. Krajobraz Podhala ma charakter pasowy, w najniżej położonej części 

występują równiny (Kotlina Orawsko - Nowatorska, na granicy z Pieninami występuje 

Pieniński Pas Skałkowy, a kolejne pasmo to Przegórze Tatrzańskie. 

W rejonie zachowały się zwyczaje związane z kulturą góralską oraz pasterską. Górale 

pielęgnują tradycję i zachowali charakterystyczną gwarę i stroje oraz własną muzykę i 

Mapka pasma górskiego 



literaturę ludową. Charakterystyczne są też prace w drewnie, rzeźbienie mebli czy 

sprzętów domowego użytku, rozwinięta jest też sztuka malowania na szkle. Te 

wszystkie elementy składają się na charakterystyczną kulturę ludu z Podhala. 

Na Podhalu jest mnóstwo małych miasteczek i wsi podhalańskich. Te najbardziej znane 

to często ośrodki turystyczne, gdzie przyjeżdża na wypoczynek sporo osób. Jednak te 

mniejsze i często zapominane mają w sobie wiele uroku i więcej tam przywiązania do 

tradycji. Najważniejsze miejscowości na Podhalu: 

 Nowy Targ - historycznie stolica Podhala, 
 Zakopane - najbardziej znane miasteczko na Podhalu, 
 Białka i Bukowina Tatrzańska, 
 Biały i Czarny Dunajec, 
 Ludźmierz - najstarsza wieś na Podhalu, 
 Poronin - historyczny dom Lenina, 
 Witów, 
 Chochołów, 
 Szaflary - baseny termalne. 
 

 

Chabówka 

Wieś leżąca  w zachodniej części gminy Rabka-Zdrój, w której znajdują się też miasto 
Rabka oraz wsie Rdzawka i Ponice. Chabówka korzysta z sąsiedztwa Rabki, które jest 
znanym uzdrowiskiem i stara się przyciągnąć turystów. Przyjezdnym oferuje takie 
atrakcje jak stadnina koni huculskich, wyciągi narciarskie, skansen taboru kolejowego. 

Skansen Taboru Kolejowego: 

Teren parowozowni założonej pod koniec XIX wieku, w której w latach świetności 
stacjonowało 80 parowozów, to miejsce, gdzie 100 lat później powstał skansen historii 
kolejnictwa. Na stale poszerzaną ekspozycję składają się parowozy, lokomotywy 
elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. 
Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności. Skansen w Chabówce 
jest nie tylko największą tego typu ekspozycją w Polsce, ale także najczęściej 
odwiedzaną. 

Obecnie Skansen znajduje się w 
strukturach PKP Cargo S.A.. W 2005 
roku została zorganizowana pierwsza 
"Parowozjada" która wpisała się na 
stałe w kalendarz imprez kolejowych. 
Parowozjada'2012 odbyła się w ostatni 

Rysunek 5 Skansen Taboru Kolejowego 
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weekend sierpnia. 

ZAKOPANE->PORONIN->NOWY TARG->CHABRÓWKA 

 

 

  
 Kieruj się na Harenda na północny wschód   

   Skręć w pierwszą w prawo w kierunku Ustup   

   Skręć w prawo w Ustup   

   Skręć w lewo, pozostając na Ustup   

  
 Skręć w lewo w Ustup/Trasa 47 

 Jedź dalej drogą Trasa 47 
 

 

2.2 Opis trasy:  Chabówka (Rabka Zdrój)> Maków Podhalański > 

Tokarnia 

 

Rabka Zdrój 

 

Rabka-Zdrój położona jest w 

województwie małopolskim, 

powiecie nowotarskim, u zbiegu 

dwóch ważnych szlaków 

Rysunek 6 Widok na Rabkę Zdrój 
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komunikacyjnych z Krakowa do Zakopanego i z Bielska-Białej do Nowego Sącza. Obszar gminy 

ma powierzchnię 69 km2, a w jej skład wchodzi miasto uzdrowiskowe Rabka-Zdrój oraz trzy 

sołectwa: Chabówka, Rdzawka i Ponice. 

Miejscowość położona jest w malowniczej kotlinie, którą tworzą wpadające do rzeki 
Raby potoki Poniczanka i Słonka, u podnóża Gorców i Beskidu Wyspowego, na 
wysokości 500-600 m n. p. m. 

Bogactwami naturalnym Rabki-Zdroju są solanki, które wykorzystuje się w kuracjach 
pitnych, kąpielowych i wziewnych. W Parku Zdrojowym, w pobliżu źródła „Helena” 
funkcjonuje - jedyna w Małopolsce - ogólnodostępna tężnia solankowa, a także pijalnia 
wód mineralnych. 

Sercem uzdrowiska jest zrewitalizowany w ostatnich latach Park Zdrojowy. Park został 

podzielony na dwie części: strefę słońca i cienia. Strefa słońca pełni funkcję spacerowo-

reprezentacyjno-wypoczynkowe, natomiast strefa cienia ma charakter spacerowo-

refleksyjny i nawiązuję do atmosfery parku angielskiego. 

W Rabce-Zdroju obok głównej funkcji uzdrowiskowej szczególnie rozwija się turystyka. 
Atrakcyjne położenie u podnóża Gorców i Beskidu Wyspowego, sprawia że jest to 
doskonały punkt wyjścia na wycieczki górskie. Przez miasto i w jego okolicy przebiega 
wiele szlaków turystycznych. Oferta rekreacyjno - sportowa gminy obejmuje także szlaki 
Nordic Walking, skatepark oraz letni basen. 

Rabka-Zdrój przyciąga również zimą. Kiedy przyroda zasypia i pokrywą się śniegiem, 
miejscowość przeistacza się w narciarski kurort. Na miłośników białego szaleństwa 
czekają doskonale przygotowane stoki do narciarstwa zjazdowego oraz trasy do 
narciarstwa biegowego. W centrum miasta zimową porą funkcjonuje lodowisko. 

Osławioną atrakcją miasta są warsztaty garncarstwa, rzeźbiarstwa, bibułkarstwa i 
malowania na szkle. Interesującą ekspozycję można zobaczyć w rabczańskim Muzeum 
im. W. Orkana, a także w licznych galeriach sztuki ludowej. 

 

Maków Podhalański 

Spokojne miasteczko (w woj. małopolskim, w powiecie suskim, siedziba gminy miejsko-
wiejskiej Maków Podhalański) , 
położone w dolinie o specyficznym 
mikroklimacie, już w latach 
międzywojennych przyciągnęło 
wiele osób, które postawiły tutaj 
swoje wille. Na stoku Makowskiej 
Góry powstało także sanatorium 
przeciwgruźlicze. Miasto jest znane 
ze swoje szkoły krawieckiej, 

Rysunek 7 Miasteczko Maków Podhalański 
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założonej w 1896 r., w której uczy się typowego dla tego obszaru haftu makowskiego. 
Wyroby lokalnego rękodzieła ludowego są popularnymi pamiątkami z tego regionu. 

Do miejsc wartych zobaczenia w Makowie Podhalańskich należą między innymi: 

   Kościół klasycystyczny z XIX w.  
   Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin  
   Pozostałości huty Maurycy z XIX w.  
   Domy drewniane z I połowy XIX w. 

 

 

 

 

 

 

CHABÓWKA-> MAKÓW PODHALAŃSKI-> TOKARNIA 

  

 

 

Kieruj się na Trasa 47 na północ  

 

 

Mapka trasy 
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  Skręć w prawo w Trasa 958   

  Jedź dalej prosto przez Zakopiańska   

  Skręć w lewo w Podhalańska   

  Skręć w lewo w Kilińskiego   

  Skręć w prawo, pozostając na Kilińskiego   

  Kontynuuj wzdłuż Trasa 7/E77   

  Lekko w lewo   

  Skręć w lewo   

  Skręć w prawo   

  

2.3 Opis trasy: Tokarnia > Lanckorona 

 

 

Tokarnia  
 

 

Gmina Tokarnia leży w Małopolsce, w południowej części powiatu myślenickiego. Położona jest na 

zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Rozciąga się wzdłuż rzeki Krzczonówka w 

kierunku wschód - zachód na przestrzeni około 12 kilometrów. Z południa na północ rozciąga się na 

długości około 7 kilometrów. Pod względem fizyczno – geograficznym położona jest na styku 

Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie potoku Krzczonówka – dopływu rzeki Raby.  

Beskid ten tworzy silnie rozczłonkowaną grupę górską w Beskidach Zachodnich.Charakterystyczne 

dla krajobrazu Gminy są rozległe wnętrza dolin potoków, zamknięte ścianami wzniesień pokrytych 

lasami, z zaznaczającymi się większymi szczytami Koskowej Góry, Parszywki, Sołtysiej Góry, 

Kotonia (w północnej części Gminy) oraz góry Groń, Łysej Góry, góry Golec i Zębalowej (na 

południu). Stoki południowe są łagodne, natmiast stoki o nachyleniu północnym są zwykle strome. 

Górne partie gór są zazwyczaj zalesione. Dużą atrakcją dla amatorów ciekawostek jest masyw 

Zębalowej, gdzie znajdują się ryte na głazach znaki, które w Beskidach oznaczły dawniej zbójeckie 

drogi bądź sekretne miejsca ukrycia skarbów. Na górze Zębalowej znajduje się ich aż 17. 

Wysokości nad poziom morza w gminie waha się od ok. 360 m n.p.m. – dolina Krzczonówki, do 886 

m n.p.m.Góra KoskowaObszar gminy należy do zlewni rzeki Raby. 



Do Gminy Tokarnia należą następujące wsie: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, 

Więciórka i Zawadka. Gmina Tokarnia sąsiaduje z następującymi gminami: Pcim, Lubień, Jordanów, 

Budzów i Maków 

Podhalański.Gmina 

zajmuje obszar 

6.885 ha ( 69 km.2) 

 

Tereny Gminy 

Tokarnia stanowią 

miejsca, w których 

zarówno turyści 

indywidualni jak i 

zorganizowani, 

mogą znaleźć ciszę, 

spokój i 

bezpośredni kontakt 

z naturą oraz 

miejsca aktywnego 

wypoczynku. 

Urozmaicona rzeźba 

terenu, 

występowanie otwartych widokowo spłaszczeń, polan, wysoka lesistość, przepływające strumienie, 

duża liczba zabytków kultury i przyrody sprawia, że gmina jest atrakcyjna turystycznie. Do atutów 

turystycznych należy zaliczyć również łagodny klimat naturalny, który korzystny jest do uprawiania 

narciarstwa i stwarza dogodne warunki dla wypoczynku. 

Tereny Gminy obfitują w dogodne ścieżki spacerowe, szlaki turystyczne. Obfitość runa leśnego 

zadowoli nie tylko grzybiarzy, ale także amatorów jagód (borówek). Początkującym jak i 

zaprawionym piechurom proponujemy wycieczki na okoliczne wzniesienia skąd rozciąga się szeroka 

panorama na pozostałą część pasma Beskidów, Gorców oraz Tatr. W zimie na zwolenników „białego 

szaleństwa” czekają dwa stoki narciarskie. 

Ziemia tokarska obfituje w bogate dziedzictwo kulturowe w zakresie budownictwa ludowego, 

zabytków ruchomych, etnograficznych czy krajobrazu kulturowego. Na terenie gminy Tokarnia 

występuje wiele zespołów architektonicznych i obiektów zabytkowych o charkterze regionalnym. Na 

szczególną uwagę zasługują dwa zespoły dworskie w Skomielnej Czarnej i Tokarni, np.: 

Rysunek 8 Widok na Tokarnię 
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Rysunek 9 Bogdanówka 

 

Bogdanówka - Najstarszym zabytkiem  jest kaplica murowana św. Jana Chrzciciela z 1892           
r. W 1996 r. przebudowana, wkomponowana w kaplicę filialną kościoła w Skomielnej 
Czarnej. Najbardziej znana jest jednak kapliczka murowana pod Koskową Górą, 
wystawiona ok. 1910 r. przez Jana Koska z pobliskiej roli Łazy. W środku znajduje się 
rzeźba przedstawiająca III Upadek Chrystusa. Według podania rzeźbę tą transportowano 
z Sidziny do Kalwarii w trzy pary wołów, jednak zatrzymała się ona na grzbiecie nad 
Bogdanówką i nie dała się ruszyć z miejsca. Ustawiono więc nad nią prowizoryczne 
zadaszenie, a później postawiono budynek. Kilka lat temu przywrócono pierwotne, 
gontowe pokrycie dachu kapliczki. W pobliżu kapliczki prymitywny, kamienny krzyż, a 
obok drewniany, z ciekawą ludową rzeźbą  
 
 

TOKARNIA –> LANCKORONA 

Foto 



 

Maków Podhalański : droga 28 ( czerowna →) → ul. 3 maja w lewo do centrum   

 

 

Wyjazd z Makowa Podhalańskiego w str Kolejowa   

Mapka trasy 

Mapka trasy 



 

 

Mapka trasy 



 

2.4 Opis trasy Lanckorona-> Kalwaria Zebrzydowska 

 
Opis Krajoznawczy: 

 

Wyżyna Małopolska  

 

Małopolska leży między 49o03' i 

51o29' szerokości geograficznej 

północnej, a 18o12' i 23o24' 

długości geograficznej wschodniej i 

obejmuje obszar 60 198 km2;, co 

stanowi 19% powierzchni kraju . 

Nazwa regionu Małopolska; jest 

określeniem historycznym 

odnoszącym się do południowo-

wschodniej części Polski. Leksykon 

Ilustrowany z 1931 roku (red. 

Lama) podaje, że jest to "...nazwa 

dawnej ziemi Wiślan, obejmującej za 

Jagiellonów województwo krakowskie, sandomierskie, lubelskie, ks. zatorskie, 

oświęcimskie i siewierskie oraz starostwo spiskie." 

 

Na obszarze Małopolski znajdują się trzy duże jednostki fizjograficzne o randze 

prowincji i podprowincji. Są to: Wyżyna Małopolska- 24 264 km2;, Północne 

Podkarpacie - 16.216 km2; nazywane w tekście Podkarpaciem i pasmo Karpat- 19.620 

km2; W Małopolsce znajduje się także niewielki skrawek Wschodniego Podkarpacia o 

powierzchni 98 km2. Teren ten ze względów praktycznych potraktowano łącznie z 

Północnym Podkarpaciem. 

Granice Małopolski biegną od północy wzdłuż granicy Wyżyny Małopolskiej i 

Podkarpacia, jedynie na Wyżynie Śląskiej mezoregionach Garb Tarnogórski i Wyżyna 

Katowicka granica na odcinku 42 km przebiega m.in. wzdłuż rzeki Przemszy i Brynicy. 

Południową i częściowo wschodnią granicę Małopolski stanowi granica państwa. 

Zastosowano podział fizjograficzny prezentowany w książce J. Kondrackiego - 

"Geografia fizyczna Polski" z 1988 roku. Za każdą nazwą jednostki fizjograficznej podano 

w nawiasie jej numer wg przyjętej przez Kondrackiego klasyfikacji. Pełny wykaz nazw  

Rysunek 10 Wyżyna Małopolska 
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jednostek fizjograficznych znajdujących się na obszarze Małopolski zamieszczono w 

Dodatku I. Taki podział przyjęto jako najbardziej kompromisowy, odpowiadający 

całemu kompleksowi charakterystyki terenu, tj. struktury geologicznej, geograficznej, 

botanicznej i ornitologicznej terenu. Podział na trzy duże jednostki fizjograficzne - 

Wyżynę Małopolską, Podkarpacie i Karpaty pozwala na bardziej zgeneralizowany opis 

występowania gatunków, zastosowany w niniejszym opracowaniu. Wprawdzie później, 

zgodnie z zarządzeniem Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych przy URM, zmieniono nazwę Wyżyna Małopolska na Wyżyny Polskie i 

nazwę Wyżyna Œrodkowomałopolska  na Wyżyna Małopolska (Kondracki 1988), 

jednak ze względów praktycznych, używana jest nadal nazwa Wyżyna Małopolska w 

dotychczasowym znaczeniu. 

Małopolska charakteryzuje się największym zróżnicowaniem fizjograficznym w naszym 

kraju. Wiąże się to z bardzo dużym zróżnicowaniem wyniesienia terenu, które wynosi 

od ok. 130 do 2 499 m npm (Rysy). 

Wyżyna Małopolska  jest obszarem słabo wypiętrzonym o wysokości 200-300 m n.p.m. z 

niewielkim wyniesieniem Gór Świętokrzyskich, gdzie najwyższy szczyt Łysica osiąga 

612 m n.p.m. Na badanym obszarze leżą tylko dwie zachodnie podprowincje Wyżyny 

Małopolskiej. Północne Podkarpacie  to obszar doliny Sanu i górnego biegu Wisły. 

W paśmie Karpat wydzielono Pogórza i Beskidy tworzące Zewnętrzne Karpaty 

Zachodnie oraz cześć bardziej wyniesionš Centralne Karpaty Zachodnie  z najwyższą 

partią polskich gór łańcuchem Tatrzańskim  nazywanym tutaj Tatrami. Na obszarze 

Polski znajduje się niewielka cześć Beskidów Wschodnich  z najwyższą partią 

Bieszczadami Zachodnimi  dalej nazywanymi Bieszczadami. 

 
 

Lanckorona 
 

Lanckorona miasto do 13 VII 1933, obecnie wieś, siedziba gminy. Znana szczególnie w 

kręgach artystycznych, miejscowość letniskowa. Gościła tu cała plejada znanych 

polskich malarzy, artystów ,reżyserów, pisarzy i innych zagorzałych wielbicieli. 

 

Co przyciąga do Lanckorony? 

Unikatowy w skali kraju małomiasteczkowy układ urbanistyczny, malownicze 

niepowtarzalne krajobrazy, swoisty mikroklimat, czyste powietrze, a przede wszystkim 

cisza i spokój, które dają mozliwość dobrego wypoczynku od zgiełku współczesnej 

cywilizacji. Lanckorona jest też dobrym punktem wypadowym do wycieczek - w Beskid 

Makowski, Dróżki Kalwaryjskie, do Wadowic i Krakowa. Miejscowość jeszcze nie jest w 



pełni doceniona, ma duże mozliwości rozwoju w kierunku turystyki upraw 

ekologicznych - trzeba tylko mądrze pokierować jej rozkwitem.  

Turystyka   

Jak już zostało wspomniane Lanckorona jest uroczą miejscowością wypoczynkową, 

która idealnie nadaje się na weekendowy wypad z rodziną. Niektórzy tę uroczą 

miejscowość nazywają płucami Krakowa. Nie ma tu bowiem ani smogu, ani zgiełku 

ruchu ulicznego, a noclegi zapewniają różnorakie pensjonaty.  

Krajobraz 

 Lanckorona jako położona na zboczu góry oferuje przepiękne widoki m.in.: 
 widok na Kraków ( przy dobrej pogodzie widoczny jest Kopiec Kościuszki). 
 -Klasztor na Bielanach 
 Kalwarię Zebrzydowską wraz z Klasztorem 
 -Babią Górę Beskidu Żywieckiego 
Lanckoroną położona jest w Karpatach Zachodnich, na Podgórzu Karpackim, w regionie 

Pogórza Wielickiego. Zajmuje ona obszar, stanowiący pas przejściowy pomiędzy górami 

a kotlinami podgórskłimi. Teren ten ukształtowany został podczas faz góro-twórczych 

orogenezy alpejskiej. Pokryty jest utworami kredy, paleocenu, eocenu i oligo-cenu, w 

tym głównie marglami, łupkami, wapieniami, piaskowcami i piaskami. Spotyka się także 

porfir. Jedyną pozostałością czwartorzędu są mady w dolinach rzek -Cedronu, Jastrząbki 

i Skawinki. Najniżej położony punkt gminy mieści się w Podchybiu (250 m.n.p.m.) 

najwyżej - Lanckorońska Góra (550m.n.p.m.). 

Pod względem warunków klima-tycznych gmina Lanckorona zalicza się do regionu 

śląsko-kr akowskiego. W regionie tym przeważają dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z 

dużym zachmurzeniem i wysokimi opadami. Wzniesiona na południowo - wschodnim 

stoku zalesionej przy wierzchołku góry, osłonięta od zimnych wiatrów północnych i 

dokuczliwych wiatrów zachodnich (dodatkowo osłaniana przez kilku kilometrowy 

grzbiet góry Chełm), Lanckorona w porównaniu do pobliskich miejscowości może 

poszczycić się łagodnym klimatem. 

Położenie na wyniosłej i samotnie spiętrzonej górze zabezpiecza miejscowość od 

przykrych mgieł. W czasie gdy w Krakowie, a nawet w pobliskim Izdebniku, zalegają 

gęste mgły, Lanckorona jest od nich zupełnie wolna. Należy do miejsc o wyjątkowej 

przejrzystości powietrza wszystkim gleby brunatne, pseudobielice na podłożu lessowym 

i pseudobielice wietrz-niowe oraz mady glejowe J deluwialne. Pod względem 

przydatności rolniczej przeważają ziemie dobre i średnie (III i IV klasa bonitacji gleb). 

 Zabytki  

 W Katalogu Zabytków Architektury wymienia się następujące obiekty: 

 *Kościół Parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z XIVw. 

 *Kaplice - Cmentarna p.w. św. Krzyża oraz Murowana dla upamiętnienia 

konfederatów barskich 



 *ruiny zamku 

 *domy, przeważnie z XIX w. 

  Ośrodek założenia urbanistycznego stanowi rozległy, prostokątny plac o 

wymiarach 90 x 110 metrów, 

powstały w okresie lokacji (XIV 

wiek). Pierwotnie z każdego rogu 

rynku odchodziła jedna ulica, 

tworząc t.zw. układ turbinkowy lub 

wiatrakowy. W późniejszym czasie 

układ ten się zatarł poprzez 

wytyczenie kolejnych dróg. 

Ograniczona ilość działek 

lokacyjnych przy rynku narzuciła typ 

zabudowy zwartej, szczytowej. 

Prostokątne, tynkowane domy 

parterowe konstrukcji zrębowej, powstałe głównie w latach 1868 - 1872 tworzą 

niezwykle malowniczy i charakterystyczny zespół, naruszony nieznacznie 

nowszymi budowlami. Dachy kryte są gontem, dwuspadowe (siodłowe) z 

naczółkami i daleko wysuniętymi okapami, tworzącymi z frontu rodzaj podcieni, 

jednak bez słupów wspierających. Poszczególne budynki rozdzielone są 

miedzuchami, nad którymi gdzieniegdzie zachowały się drewniane rynny. Domy 

są dwudzielne lub trójdzielne, z sienią przejazdową z boku lub na osi. Daty ich 

powstania podane są na sosrębach. 

 Najlepiej zachowana została pierzeja wschodnia rynku. 

Na rogu rynku i Piłsudskicgo (pod numerem 133) w jednej z niewielu chat, które 

ocalały po pożarze w 1868 roku mieści się Muzeum Regionalne, a w nim eksponaty 

pochodzące z Lanckorony i okolic: narzędzia rolnicze, rzemieślnicze, meble, 

przedmioty codziennego użytku. 

Na budynku dawnego magistratu pod 

numerem 113 wisi herb Lanckorony. 

Wewnątrz mieści się obecnie 

biblioteka. Stąd już niedaleko do 

charakterystycznej budowli 

miasteczka Jaką jestkościół parafialny. 

Murowany kościół parafialny p.w. sw. 

Jana Chrzciciela pochodzi z XIV wieku, 

2 tego okresu pozostały gotyckie mury 

z charakterystycznymi przyporami. 

Obecny kształt kościoła zawdzięczamy 

XVI-wiecznej przebudowie, najwyższa partia wieży i jej hełm pochodzi zaś z II 

połowy XIX wieku. Orientowana świątynia posiada krótkie prezbiterium zakończone 

wielobocznie, oraz szerszą nawę prostokątną, przesuniętą nieco z osi prezbiterium. 

Rysunek 11 Zabytkowe domy otaczające rynek 

Lanckorony 

Rysunek 12 Ruiny zamku w Lanckoronie 

Foto 

Foto 



 

Od północy do kościoła przylega kaplica różańcowa z barokowym ołtarzem i 

obrazem Wojciecha Eijasza, przedstawiającym Matkę Bożą z Dzieciątkiem. 

Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok: późnego renesansu (ołtarz główny), 

baroku (chrzcielnica, obraz Chrzest Chrystusa), rokoka (ołtarz boczny). Epitafia jak i 

namalowany na desce obraz św. Anny Samotrzeć pochodzą z XVII wieku. Na 

zewnątrz kościoła stoi nagrobna XIX wieczna figura św. Teresy, pochodząca z 

miejscowego cmentarza, a odrestaurowana staraniem Towarzystwa Przyjaciół 

Lanckorony. 

Droga biegnąca obok kościoła zapro-wadzi nas na szczyt Góry Lanckorońskiej, na 

którym zobaczyć można pozostałości starej budowli bo o nim mowa, zbudowanego 

przez Kazimierza Wielkiego, także pozostałości fosy i resztki fortyfikacji ziemnych z 

czasów walk konfederatów barskich. 

Prace konserwatorów prowadzone w latach 1962 - 1969 (na skutek interwencji 

Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony) pozwoliły odczytać pewne cechy budowli: 

regularne założenia zamykające się w czworobok, którego naroża od południa 

umacniały dwie potężne baszty oraz obrys fundamentów części mieszkalnych. To 

właśnie północna część góry wraz z zamkiem na jej szczycie jako element kulturalno -

krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany na listę światowego dziedzictwa 

kultury UNESCO. 

Z ruin zamku rozciąga się wspaniała panorama okolic. Schodząc z ruin w stronę rynku 

aleją, po łagodniejszym zboczu, dochodzimy do ulicy Zamkowej, która niebawem zetknie 

się z ulicą Świętokrzyską. Skręcamy w lewo. W miejscu, gdzie ulica Świętokrzyska łączy 

się z ulicą Krakowskąnatrafiamynakolejny zabytek. 

Cmentarna kaplica p.w. św. Krzyża, znajdująca się na rzymsko-katolickim cmentarzu 

założonym w XVII wieku, została zbudowana w II połowie XIX wieku w stylu 

neogotyckim. Powstała na miejscu starszej, drewnianej. Materiał do budowy został 

wykorzystany z zamku lanckorońskiego. Wewnątrz znajdują się organy z dekoracją 

wczesnobarokową i rokokową oraz barokowy krucyfiks, a także obraz św. Antoniego 

Padewskiego w ramie malowanej około 1700 roku, kopia obrazu Franciszka 

Lekszyckiego z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Lanckorony 

obraz został zakonserwowany. 

 

 

 

OPIS TRASY LANCKORONA-> KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 

 



 

 Kieruj się na wschód w kierunku na ulica Krakowska. Podążaj przez 828 metrów. 

 

 1. Trzymaj się lewej strony w kierunku w ulica Krakowska. Podążaj przez 2.6 km. 

 2. Skręć w lewo w kierunku 52.Podążaj przez 5.0 kilometrów. 

 3. Skręć w lewo w kierunku ulica Rynek. Podążaj przez 198 metrów. 

 4. Jedź prosto w kierunku w ulica 3 Maja. Podążaj przez 254 metry. 

 5. Jedź prosto w kierunku w ulica Tadeusza Kościuszki. Podążaj przez 1.1 km  

 6. Nazwa ulicy zmienia się na ulica Bernardyńska. Podążaj przez 113 metry. 

 7. Skręć lekko w prawo w kierunku w ulica Bernardyńska. Podążaj przez 91 metrów. 

 Dotrzesz do celu na ulica Bernardyńska . Cel znajduje się po lewej stronie. 
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2.5 Opis trasy Kalwaria Zebrzydowska Wadowice 

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska 
 

- miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, 
w powiecie wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej 
Kalwaria Zebrzydowska, założone w pierwszej poł. XVII w. 
przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. 
Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 4493 
mieszkańców. 
Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. 
Kalwaria Zebrzydowska jest ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego 
do sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów, które w 
1999 r. (manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy 
oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku) zostało wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO jako jedyna kalwaria na świecie i Europie.  
 
 

Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej 
znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Wchodzące w skład zespołu bazylika i 
klasztor położone są na południe od miasta, 
u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od 
nich znajdują się 42 kaplice i kościoły 
dróżek. Nazywane jest często Polską 
Jerozolimą. 
W 1999 sanktuarium wpisane zostało na 
listę Światowego Dziedzictwa Kultury i 
Natury, a w 2000 roku uznany został za 

pomnik historii Polski. 
Kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z 

ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego – łączy zarówno kult Chrystusa 
cierpiącego, jak i Matki Bożej. Ideą przewodnią jest odwzorowanie ostatniej drogi 
Chrystusa (Droga Pojmania i Droga Krzyżowa). W sanktuarium znajduje się obraz Matki 
Boskiej Kalwaryjskiej. 
 
 

Historia  
 

Rysunek 13 Herb Kalwarii 

Zebrzydowskiej 

Rysunek 14 Sanktuarium pasyjno - maryjne 

Foto 



W 1600 roku Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, na pobliskim wzniesieniu Żar 
ufundował kościółek pw. Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, zbudowanym wg modelu 
przywiezionego w 1599 roku z Jerozolimy przez Hieronima Strzałę. Jak głosi legenda, 
decyzję wojewody miało ugruntować widzenie, w którym Mikołaj i jego żona Urszula 
ujrzeli przez okno lanckorońskiego zamku nad górą Żar trzy płonące krzyże unoszące 
się ku niebu. Kościółek ten został uroczyście konsekrowany przez nuncjusza 
papieskiego Klaudiusza Rangoni 4 października 1601 roku, w obecności biskupa 
krakowskiego Bernarda Maciejowskiego. Kaplica pierwotnie miała służyć prywatnej 
pobożności, jednak wojewoda postanowił wybudować kaplicę Grobu Chrystusa oraz 
niewielki klasztor. Zebrzydowski 1 grudnia 1602 r. sporządził akt fundacyjny i przekazał 
części góry Żarek i miejsce pod budowę klasztor Bernardynom. W 1603 r. dokument 
zatwierdzony został przez biskupa krakowskiego i króla Zygmunta III.  
 
W latach 1604–1609 według projektu Jana Marii Bernardoniego wzniesiony został 
kościół i klasztor, konsekrowany w 1609 w dzień uroczystości św. Franciszka przez 

biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego. W 1604 
roku Zebrzydowski zainspirowany dziełem 
Chrystiana Adrichomiusa opisującą Jerozolimę w 
czasach Chrystusa, postanowił wybudować (w 
latach 1609-1617, wg planów Pawła Baudartha) 
dwanaście kaplic Drogi Krzyżowej oraz pustelnie 
Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii 
Magdaleny. 
 
Po jego śmierci w 1620 roku opiekunem 
sanktuarium został jego syn Jan Zebrzydowski, 
który wybudował (1623-1641) pięć dalszych 
kaplic pasyjnych, osiem kaplic maryjnych, 
rozbudował kaplice Ukrzyżowania i Grobu Matki 
Bożej oraz wybudował tzw. gradusy obok ratusza 
Piłata i kaplicę znalezienia Krzyża z pustelnią św. 
Heleny. Kolejnym fundatorem był Michał 
Zebrzydowski, który rozbudował kompleks 
klasztorny przez poszerzenie go o drugi wirydarz 
od strony północnej (1654-1655) i wybudowanie 
kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej (1658-1667). 
Ostatnia wielka fundatorka, Magdalena 
Czartoryska, podjęła się powiększenia kościoła o 
długą i szeroką nawę (1680-1702), ufundowała 

też fasadę, dwie wieże przy elewacji frontowej (1702-1720) oraz dwie kaplice: św. 
Antoniego (1687) i Niepokalanego Poczęcia (1749). Wraz ze śmiercią Magdaleny 
Czartoryskiej kończy się okres wielkich fundatorów. Odtąd ofiary szlachty, 
duchowieństwa oraz pątników staną źródło funduszu na rozbudowę, konserwacje i 
konieczne adaptacje Kalwarii.W 1979 r. Papież Jan Paweł II nadał kościołowi głównemu 
tytuł bazyliki mniejszej. 

 

 
Matka Boża Kalwaryjska 

Rysunek 15 Wnętrze kaplicy 

Foto 



Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem został 
podarowany przez Stanisława Paszkowskiego z 
Brzezia Paszkowskiego w 1641 roku. Od 1667 
roku znajduje się w ufundowanej przez Michała 
Zebrzydowskiego kaplicy przy południowej 
ścianie kościoła. Obraz został koronowany 15 
sierpnia 1887 przez kard. Albina Dunajewskiego. 
 
 

Dróżki Kalwaryjskie 

Założenie przestrzenne Kalwarii tworzą 
rozłożone na obszarze 6 km² o łącznej długości 5 
km., 42 kaplice i kościoły Dróżek Pana Jezusa 
oraz Matki Boskiej, wybudowane na wzór 
obiektów z Ziemi Świętej a poszczególne miejsca odpowiadają nazwom miejsc w 
Jerozolimie (Golgota, Syjon, góra Oliwna itp.). 
Dróżki Pana Jezusa (28 stacji-24 obiekty)- ułożone w ciągu narracyjnym, opowiadające 
historię ukrzyżowania Jezusa Chrystusa od wyjścia w Wielki Czwartek z Wieczernika, aż 
do śmierci i pogrzebu w Wielki Piątek. Znajdują się tu kaplice: Wieczernika, Ogrójca, 
Pojmania na Cedronie, domy Annasza i Kajfasza, pałac Heroda i Piłata. 
Dróżki Matki Boskiej (24 stacje-11 obiektów)- ukazujące ból Maryi pod krzyżem, 
pogrzeb Jezusa i tryumf po zmartwychwstaniu. Część kaplic jest wspólna dla obu części 
założenia, np. Kościół Grobu Matki Bożej, Wieczernik czy Kościół Ukrzyżowania. 
W założeniu znajdują się również zupełnie odrębne budowle, nie należące do Drogi 
Krzyżowej lub luźno związane z Męką Chrystusa, takie jak Betsaida, Kościół 
Wniebowstąpienia czy Pustelnia św. Marii Magdaleny[8]. 

 

 

  

Rysunek 16 Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej z 

dzieciątkiem 

Plan kalwarii 

Foto 



 

Kalwaria Zebrzydowska -> Wadowice ( 

ul Trybunalska 12 ) 

3.  

4. OPISZ TRASY: 

  

 1. Kieruj się Bernardyńska na północ w stronę Klasztorna   

  190 m  

 2. Skręć w lewo, pozostając na Bernardyńska   

  37 m  

 3. Bernardyńska skręca łagodnie w lewo i przechodzi w 3 Maja   

  260 m  

 4. Kontynuuj wzdłuż Rynek   

  95 m  

 5. Skręć w lewo, pozostając na Rynek   

  39 m  

 
6. Skręć w pierwszą w lewo w kierunku Bielska/Jagiellońska 

Jedź dalej drogą Bielska 
 

  12,8 km  

 7. Na rondo Generała Leopolda Okulickiego drugi zjazd w Lwowska   

  1,3 km  

 8. Kontynuuj wzdłuż Plac Jana Pawła II   

  160 m  

 9. Skręć w lewo w Trybunalska   

Mapka trasy 



  100 m  
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4.1 Opis trasy Wadowice -> Zator 

 
 

Wadowice 
      

 

 

 Miasto w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy 
Wadowice. 
Wadowice położone są na Pogórzu Śląskim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga 
krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117 
 
ZABYTKI: 
Kościół parafialny – Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP, z XVIII w., prezbiterium z XV 
w. 
Dom przy Kościelnej 4 – jeden z najstarszych budynków w mieście (przełom XVIII i XIX 
w. obecnie Muzeum Miejskie) 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II – muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II 
mieszczące się w jego domu rodzinnym 
Klasztor Ojców Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. Józefa "Na Górce" z 1899 
Klasycystyczny dwór "Mikołaj" (nazwany tak na cześć wójta Mikołaja Komorowskiego) z 
XIX w. 
Plac Jana Pawła II z domami klasycystycznymi z XIX w. 
POMNIKI: 
Pomnik Papieża Jana Pawła II ustawiony w 2006 roku 
Krzyż Katyński odsłonięty 22 kwietnia 2010 roku 

Rysunek 17 Herb 

Wadowic 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wadowicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Wadowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Wadowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skawa_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_28_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_28_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_52_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_117
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Ofiarowania_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Rodzinny_Ojca_%C5%9Awi%C4%99tego_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_oraz_Klasztor_Karmelit%C3%B3w_Bosych_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Katy%C5%84ski_w_Wadowicach


Pomnik upamiętniający stulecie harcerstwa w Polsce odsłonięty 18 września 2010 roku 
Pomnik nieznanego żołnierza w Wadowicach 
Pomnik żołnierzy 12 pułku piechoty 
Pomnik Emila Zegadłowicza 
Pomnik pomordowanych nauczycieli 
 
 
 
Struktury wyznaniowe: 
Kościół rzymskokatolicki  
Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach 
Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach 
Świadkowie Jehowy  
2 zbory zgromadzające się w jednej Sali Królestwa (Wadowice-Brody, Wadowice-
Spytkowice) 
 
 
Kościół parafialny – Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP, z XVIII w., prezbiterium 
z XV w. 
 

 
       Kościół Ofiarowania NMP w Wadowicach 
został zbudowany w latach 1792-1798 na miejscu 
piętnastowiecznej, murowanej świątyni, która 
spłonęła podczas wielkiego pożaru miasta. Z 
tamtego okresu ocalało jedynie dwuprzęsłowe 
prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo – 
żebrowym. 
 
Kościół wzniesiony przez majstra murarskiego 
Franciszka Sosnę prezentuje styl późnobarokowy.  
Zachodnią fasadę frontową wieńczy wieża nakryta 
baniastym hełmem. 29 września 1808 roku 
konsekracji odbudowanej świątyni dokonał ks. bp 
Andrzej Rawa-Gawroński. Prawdopodobnie od 
początku swojego istnienia kościół był pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych. Staraniem 

proboszcza księdza Mikołaja Zamoyskiego papież 
Grzegorz XVI zmienił w 1836 roku tytuł na 
Ofiarowania NMP. 
 

W XIX i XX wieku kościół był kilkakrotnie przebudowywany. W 1857 roku do 
wschodniej ściany dobudowano dwukondygnacyjny aneks, mieszczący na parterze 
zakrystię, a na piętrze skarbiec. U schyłku XIX wieku krakowski architekt Tomasz 
Pryliński odrestaurował fasadę świątyni w stylu neobarokowym. Nad głównym 
wejściem został dobudowany reprezentacyjny balkon. Bogatą dekorację rzeźbiarską 
fasady wykonał artysta krakowski Zygmunt Langman. Kamienne rzeźby przedstawiają 
m.in. Matkę Boską w otoczeniu św. Stanisława i św. Wojciecha. W tym samym czasie 
wadowiczanin Jan  Nepomucen Bizański - malarz i rysownik, profesor Akademii Sztuk 

Rysunek 18 Bazylika Mniejsza Ofiarowania 

NMP w Wadowicach 

Foto 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomnik_nieznanego_%C5%BCo%C5%82nierza_w_Wadowicach&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomnik_%C5%BCo%C5%82nierzy_12_pu%C5%82ku_piechoty&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomnik_Emila_Zegad%C5%82owicza&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomnik_pomordowanych_nauczycieli&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Ofiarowania_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Piotra_Aposto%C5%82a_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadkowie_Jehowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sala_Kr%C3%B3lestwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Ofiarowania_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Wadowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek


Pięknych w Krakowie wykonał cykl obrazów przedstawiających drogę krzyżową.  
 
W 1922 roku zawieszono nowe dzwony. W 1931 roku wykonano nową elektryczność. 
Pod koniec II wojny światowej w styczniu 1945 roku na kościół spadła bomba, która 
uszkodziła dach kościoła. W latach 1945-1947 przeprowadzono renowację świątyni. 
Powiększono dwa boczne wejścia, dobudowano przedsionki z obu stron korpusu 
nawowego, rozbudowano zakrystię. W 1986 roku kaplice boczne połączono z 
prezbiterium za pomocą arkadowych przejść, które powstały w miajscach okien. W ten 
sposób powstała trójnawowa świątynia z lekko wydłużonym prezbiterium. 
 
W dniu 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II podniósł kościół Ofiarowania NMP do 
rangi Bazyliki Mniejszej. 
 
Staraniem proboszcza ks. infuata Jakuba Gila w świątyni ułożono nową, marmurową 
posadzkę. W latach 2002-2003 krakowskie artystki Aleksandra Grochal i Katarzyna 
Dobrzańska wykonały na sklepieniach piękną polichromię nawiązującą do nauk Jana 
Pawła II. 
 
W czasie wizyt w ukochanym, rodzinnym mieście papież Jan Paweł II odwiedzał 
wadowicki kościół: 
- 7 czerwca 1979 roku – pierwsza pielgrzymka do Polski i pierwsza wizyta w 
Wadowicach Karola Wojtyły jako głowy Kościoła, 
- 14 sierpnia 1999 roku – koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.  
27 maja 2006 roku kościół odwiedził papież Benedykt XVI. 
 
W kaplicy Św. Rodziny znajduje się kamienna, barokowa chrzcielnica ze złotą pokrywą, 
przy której 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Karol Józef Wojtyła. Najnowsza 
kaplica usytuowana w prawej nawie pod chórem będzie poświęcona papieżowi Janowi 

Pawłowi II. Oprócz ołtarza pod którym znajduje się 
krypta przygotowana dla ks. proboszcza Janusza Gila 
w kaplicy znajduje się tron, na którym siedział papież 
w czasie ostatniej pielgrzymki do Wadowic w 1999 
roku. 
 
W lewj nawie kościoła od strony plebani mieści się 
kaplica, w której na środku neogotyckiego ołtarza z 
1909 roku znajduje się cudowny obraz Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, ukoronowany przez papieża 
Jana Pawła II 16 czerwca 1999 roku. W rogu obrazu 

umieszczony jest złoty, papieski różaniec. Kaplicę od 
świątyni oddziela czarna krata, na której znajduje się 
herb papieski i napis: „Totus Tuus”. 
 

 

Rysunek 19 Wnętrze Bazyliki 
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OPIS TRASY WADOWICE -> ZATOR 

 

 

 Kieruj się ul Henryka Sienkiewicza na północny zachód w srtrone ul. Teatralna  

 Skręć w prawo w ul. Wojska Polskiego (na rondzie prosto)  

 Kontynuj wzdłuż ul.Wadowicka/ trasa 28 

Mapka trasy 



 

 Kontynuj wzdłuż ul.Wadowicka/ trasa 28 

 

 

 

 

 

 

 Dojście  z Dinozatorlandu do miejsca noclegowego 

Mapka trasy 

Mapka trasy 



Zator 

ZATOR - Gmina Zator położona jest w zachodniej małopolsce, 46 kilometrów na zachód 

od Krakowa, 50 kilometrów na wschód od Bielska - Białej, 48 kilometrów od Katowic. W 

bliskim sąsiedztwie znajdują się też Oświęcim (17 km), Chrzanów(18 km), Wadowice 

(15 km), Andrychów ( 17 km). 

ZWIEDZANIE: 

DINOZATORLAND 

 

Wyjątkowa okazja stanięcia oko w 

oko z gadami wymarłymi przed 65 

milionami lat. 

Ogromne, ruchome figury naturalnej 

wielkości przeniosą nas w świat 

znany do tej pory z książek i filmów. 

Każdy będzie mógł się dowiedzieć, 

jakie odgłosy wydawały dinozaury, jaki prowadziły tryb życia, czym się żywiły. Dla 

nieznających strachu niezapomnianym przeżyciem będzie z pewnością zajrzenie do 

paszczy tyranozaura. Każdy, kto zadawał sobie do tej pory pytanie, czy można jeździć na 

dinozaurach będzie mógł się o tym 

osobiście przekonać właśnie 

przychodząc na taką wystawę. Tą 

arcyciekawą, edukacyjną wystawę 

uzupełni ekspozycja 

archeologicznych wykopalisk. 

Organizujemy wystawy 

dinozaurów, które są 

zrekonstruowane w skali 1:1. 

Ekspozycje znajdują się na 

pięknych wyspach, by w ten sposób 

z łatwością można było przenieść 

się w czasy sprzed 65 mln lat. 

Warto podkreślić, iż świat tych 

prehistorycznych gadów zachwyca 

i fascynuje miliony ludzi. Jest więc 

to świetny pomysł na to, by 

uatrakcyjnić każdy obiekt. 

 

 

Rysunek 20 Eksponat w Parku Dinozaurów 

Rysunek 21 Mapka Dinozatorlandu 
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I stopien III rok, semestr 6, studia stacjonarne, grupa nr 2 
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Zał. Nr 2 (potwierdzenia z dinozatorlandu) 
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Konspekt pracy pilota 

 

Dzień IV ( 04 – 08.06.2013r.) 

 

TRASA: Zakopane- Chabówka- Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice- Zator 

 

KILOMETRAŻ: ok. 140 km  

 

TYP GRUPY: Studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

CEL PODRÓŻY: Krajoznawczy 

 



 

ETAP INFORMACJE 

DLA 

KIEROWCY 

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE 

SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

ETAP I 

Zbiórka grupy 

przy 

 autokarze 

(godz. 7.45)  

Pakowanie 

bagaży 

Odjazd 

(godz. 8.00) 

Śniadanie (7.00) 

Parking przy 

Ośrodku 

„Hanusia 

Chałupa” ul. 

Harenda 32c; 

Zakopane 

 

Rozpoczyna się dzień 4 wyjazdu „ Pilotaż i 

przewodnictwo” grupy II ; planowana trasa na 

ten dzień to około 180 km;  

Pierwsza część trasy prowadzić 

będzie przez Poronin i Nowy Targ 

do Chabówki (ok. 40km) 

Śniadanie planowane jest na 

godz. 7.00 

ETAP II 

Zakopane  

Poronin (trasa 

3km; ok. 7min.) 

Trasa prowadzi 

drogą krajową 

nr. 47 

Wjeżdżamy w ul. 

Harenda, 

kontynuujemy 

trasę wzdłuż tej 

ulicy(kierunek 

północno-

Region Podhale: 

Jest  

Na  

 

  



wschodni). 

Następnie 

skręcamy w 

pierwszą w 

prawo w ulicę 

Ustup. 

Pozostając na 

ulicy Ustup 

dojeżdżamy do 

drogi krajowej nr 

47 , która 

wiedzie nas do 

samego 

Poronina. 

 

ETAP III 

Poronin  

Nowy Targ 

(trasa 17 km; 

ok. 20min.) 

Trasa prowadzi 

drogą krajową 

nr. 47; mijając 

Biały Dunajec 

wjeżdżamy w 

ulicę Jana Pawła 

II która 

następnie 

przechodzi w 

ulicę Krakowską; 

Po przejechaniu 

DK 47: 

droga krajowa przebiegająca przez województwo 

małopolskie o długości ok. 40 km. Jest 

fragmentem "Zakopianki", przez co jest trasą 

uczęszczaną przez turystów odwiedzających 

Tatry. 

DK47 jest znana z wielu zakrętów oraz pagórków 

na trasie, przez co jest ona niebezpieczna i często 

powstają na niej zatory drogowe. Przebiega 

głównie przez duże, podhalańskie wsie dlatego 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopianka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B


około 16km 

Skręcamy 

łagodnie w 

prawo w zjazd 

Aleja Tysiąclecia 

następnie po 

przejechaniu 

250m skręcamy 

w prawo i 

kontynuujemy 

trasę (500m) do 

Nowego Targu 

mija się na jej trasie stylowe, góralskie domki 

oraz wysokogórskie hale, a w tle także niektóre 

szczyty Tatr. 

 

 

Wjazd do 

miasta Zator -> 

Dinozatorland 

ul Parkowa 7 

Kontynuacja 

wzdłuż ul. 

Wadowicka, 

skręcamy w 

prawo w ul. 

Parkową. 

Odjazd autokary 

do miejsca 

noclegowego ul. 

Parkowa 8. 

Zakwaterowanie 

kierowcy nastąpi 

przez 

pracownika 

Zator, miasto do którego zmierzamy położone 

jest w zachodniej Małopolsce, u stóp Pogórza 

Karpackiego w kotlinie Oświęcimskiej nad rzeką 

Skawą. W promieniu 20 km znajduję się 

Oświęcim. 

Główną atrakcją turystyczną  w 

mieście Zator będzie odwiedzenie 

parku dinozaurów – Dinozatorland. 

Będziemy mieli tam okazję stanąć 

oko w oko z gadami wymarłymi 

przed 65 milionami lat. Dinozaury 

są eksponowane w skali 1:1,. Do 

naszej dyspozycji będzie 

przewodnik, który w ciekawy 

sposób przedstawi nam dzieje 

dinozaurów ( wycieczka po parku 

ruchomych dinozaurów zajemie 

nam około 40 – 50 min) Następnie 

czekają na nas 2 seanse filmu w 5D 

(oba po 20 min.) 

KARP ZATORSKI 

Karp Zatorski jest 27 

polskim produktem 

włączonym do unijnego 

systemu chronionych 

nazw pochodzenia, 

chronionych oznaczeń 

geograficznych i 

gwarantowanych 

tradycyjnych 

specjalności.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_%28botanika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry


obiektu, przy 

recepcji. 

Obiadokolacja  

odbędzie się o 

godzinie 18:30 

(informacje o 

miejscu i formie 

obiadokolacji po 

przyjściu 

wycieczki do 

miejsca 

noclegowego) 

Po wyjściu z Dinozatorlandu 

będziemy kierować się pieszo do 

miejsca naszego noclegu River 

Park. (ok. 500 m) 

Zbiórka grupy 

na parkingu 

przed wejściem 

do Zatorlandu 

 Toalety na terenie Dinozatorlandu są bezpłatne. 

Czas na toalety przysługuję przed wejściem do 

parku, albo po wyjściu. Nie odłączamy się 

samodzielnie od wycieczki. 

  

Zbiórka grupy 

na parkingu po 

wyjściu z 

Dinozatorlandu. 

Przejście do 

miejsca 

noclegowego 

River Park. 

    

Zakwaterowani  30 minut na zakwaterowanie, toaletę, czynności Przydział osób do wyznaczonych  



własne. Godzina 18:30 obiadokolacja  w formie 

grilla 

domków 

1 domek kierowca (zakwaterowany 

wcześniej przez pracownika 

obiektu) 

1 domek opiekunowie 

2 domki - 4 osobowe 

5 domków - 6 osobowych 

Przydzielanie osób do danego 

domku (gotowa lista zrobiona 

przeze mnie) 

Obiadokolacja  18:30 obiadokolacja w formie grilla   

 

 


