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Nie ma większej przyjemności dla turysty  
niż odkrywanie nowych miejsc, ich badanie,  
sprawdzanie, smakowanie natury i delikatny  

powiew ciepłego wiatru. Tak odnalezione  
przestrzenie zapisują się w pamięci na całe życie.  

Sądecczyzna na zawsze pozostaje  
w otulanych słońcem wspomnieniach.

Sądeckie jest dla wszystkich: lubiących leniwe  
rozkoszowanie się otoczeniem, rodzin z dziećmi,  

osób starszych, sportowców – nawet tych  
preferujących sporty ekstremalne.  

Każdy odkryje coś dla siebie, znajdzie tu  
swoje miejsce, które go zachwyci  

i będzie przyciągać do końca życia. 
 

Warto odkrywać nasz region!

JESTEŚ ZAPROSZONY!



Kolej gondolowa w Krynicy-Zdroju jest częścią stacji nar-
ciarskiej Jaworzyna Krynicka. Gondola wspina się po zboczu 
Jaworzyny na wysokość 1114 m. Podróż na szczyt trwa kilkana-
ście minut. Zimą narciarze, a latem rowerzyści mogą przewozić 
gondolami swój sprzęt sportowy. Dolna stacja kolejki znajduje 
się w dolinie Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju. Widok ze 
szczytu Jaworzyny Krynickiej jest bardzo rozległy i uważany za 
najpiękniejszy w regionie. Można stąd obserwować cały Beskid 
Sądecki, część Beskidu Niskiego, Tatry, a przy dobrych warunkach 
pogodowych nawet Bieszczady. Na szczycie znajduje się kilka 
restauracji i karczma, która w ofercie poza daniami kuchni re-
gionalnej ma również noclegi w klimatycznych pokojach. Nieco 
poniżej znajduje się schronisko górskie, a tuż obok muzeum tury-
styki górskiej. Latem stąd najlepiej wyruszyć na pieszą wycieczkę 
edukacyjno-przyrodniczą. Zatrzymując się na każdym z 13 przy-
stanków trasy, można dowiedzieć się wiele o polskiej przyrodzie 
i poznać legendy Diabelskiego Kamienia. Miłośnicy rowerów na 
stokach Jaworzyny też znajdą coś dla siebie. Dostępne są tu dwie 
trasy rowerowe, obie o długości ok. 5 km. Przy dolnej stacji ko-
lejki gondolowej funkcjonuje komfortowy 3-gwiazdkowy hotel 
z odnową biologiczną.

www.jaworzynakrynicka.pl

KOLEJ GONDOLOWA



Stacja narciarska Jaworzyna Krynicka dysponuje siedmioma 
wyciągami orczykowymi, dwoma wyciągami 4-osobowymi 
krzesełkowymi i wyciągiem szkoleniowym dla dzieci. Ich łączna 
przepustowość wynosi ok. 13 200 osób na godzinę. Do dyspo-
zycji gości jest ponad 8 km tras narciarskich, w tym najdłuższa 
w Polsce oświetlona trasa nr 1 o długości 2,6 km. Jest ona 
podzielona na dwie części – górną, z której wydzielona jest trasa 
nr 3, znakomita dla początkujących narciarzy i dolną – klasy-
fikowaną jako typową trasę gigantową. Trasa nr 5 o długości 
1 km i średnim nachyleniu 34% posiada homologację FIS (trasa 
czarna). Tutaj zaawansowani narciarze znajdą wiele miejsca na 
zimowe szaleństwa. Bardzo lubiane przez narciarzy i snowbo-
ardzistów są trasy nr 2 i 2a. Są one klasyfikowane jako rodzinne 
i oznaczone kolorem czerwonym. Wszystkie są sztucznie dośnie-
żane i stale ratrakowane. Śnieg utrzymuje się tu przez ok. 150 dni 
w roku, a sezon trwa od listopada do kwietnia. Stała opieka 
GOPR-u gwarantuje bezpieczeństwo na stoku. Na stacji czynna 
jest wypożyczalnia i serwis sprzętu, sklepy sportowe oraz restau-
racja i bufet. Przy wyciągach znajduje się końcowy przystanek 
autobusowy i parking na ok. 800 samochodów.



Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla to 
jedna z największych rodzinnych stacji narciarskich w Polsce. Zlo-
kalizowana jest na stokach Pustej Wielkiej (1062 m). Dzięki specy-
ficznemu mikroklimatowi śnieg utrzymuje się tu od listopada do 
marca. Stacja łączy dwie miejscowości (Wierchomlę i Szczawnik 
k. Muszyny) systemem wyciągów, dzięki któremu narciarze mogą 
szusować po dwóch stronach góry. Dwie Doliny to 11 km tras 
zjazdowych o różnym stopniu trudności, z czego ponad 6 km 
jest oświetlonych i umożliwia szusowanie jeszcze po zmroku, 
2 wyciągi krzesełkowe oraz 7 orczykowych. Jazda na wszystkich 
wyciągach odbywa się przy użyciu jednego skipassu. Na terenie 
ośrodka znajdują się parkingi, szkoła narciarska, wypożyczalnia, 
przechowalnia sprzętu narciarskiego oraz punkty gastronomicz-
ne. W skład kompleksu wchodzi również trzygwiazdkowy hotel 
z basenem oraz drewniane domki zlokalizowane tuż przy stoku. 
Latem turyści mogą tu skorzystać z wyciągu Wierchomla I, wypo-
życzalni rowerów górskich i elektrycznych KTM, parku linowego, 
kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, pola 
do paintballu. W kasach wyciągu oraz recepcji hotelu dostępne 
są również mapy do questingu.

www.wierchomla.com.pl

STACJE NARCIARSKIE



Ośrodek Narciarski Ryterski Raj położony jest u podnóża 
Jastrzębskiej Góry w Rytrze. Stacja dysponuje trzema wyciągami 
narciarskimi ze zróżnicowanym poziomem trudności. Każdy 
członek rodziny znajdzie tu coś dla siebie, bez względu na umie-
jętności, jakie posiada. Sztucznie naśnieżany i oświetlony stok 
zapewnia doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa nawet 
do późnych godzin wieczornych. Przy stacji działa wypożyczalnia 
i profesjonalny serwis sprzętu oraz szkoła narciarska, która pro-
wadzi naukę jazdy i doskonalenie narciarstwa oraz snowboardu. 
Szkolenia obejmują: naukę najmłodszych dzieci z wykorzysta-
niem form zabawowych („Rogasiowe przedszkole”) oraz naukę 
dla młodzieży i dorosłych na każdym etapie zaawansowania. 
W szkole pracują wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy. 
Zajęcia narciarskie prowadzą według wytycznych bezpiecznego 
nauczania Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. 

www.ryterskiraj.pl

Stacja Tylicz-Ski znajduje się w Tyliczu blisko Krynicy-Zdroju 
na zboczach liczącego 770 m n.p.m. Bradowca. Jest idealnym 
miejscem do nauki jazdy na nartach i snowboardzie. W pobliżu 
parkingów znajduje się gospoda „Gościniec”, w której można się 
ogrzać i zjeść smaczny posiłek. Ośrodek dysponuje nową koleją 
krzesełkową o długości 750 m, dwoma wyciągami orczykowymi 
oraz bezpiecznym przeznaczonym dla najmłodszych narciarzy 
wyciągiem Baby Ski. Zmodernizowane i urozmaicone trasy nar-
ciarskie zadowolą zarówno zaawansowanych, jak i początkują-
cych miłośników białego szaleństwa. Stacja narciarska obejmuje 
7 tras o łącznej długości 5 km, a ukształtowanie terenu umożliwia 
11 różnych wariantów zjazdu ze szczytu. Specjalnie wydzielo-
ny stok gwarantuje bezpieczeństwo najmłodszych adeptów 
narciarstwa. 

www.tylicz-ski.pl



SANKOSTRADA

Sankostrada w Krynicy-Zdroju mieści się przy ulicy Dąbrow-
skiego – za Halą Lodową na stoku góry „Iwonka”. Długość trasy to 
ok. kilometr, a różnica poziomów pomiędzy stacją górną i dolną 
wynosi 55 metrów. Zjazd na sankach odbywa się rynną długości 
ok. 800 m. Czas jazdy to ok. 1,5-2 min. Sankostrada jest czynna 
o każdej porze roku i oświetlona – można zamówić nocne zjazdy.

www.sankostrada.pl



Rajskie Ślizgawki na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju są 
czynne od wiosny do późnej jesieni. Oferują zjazdy zjeżdżalniami 
rurowymi (różnica wysokości 12 m) od spokojnej fali, poprzez 
spiralę, aż do jedynego w Polsce „Kamikadze”. Są świetną zabawą 
dla każdego, bez względu na wiek. W czasie deszczu obiekt jest 
nieczynny. Na górnej polanie atrakcją jest zjeżdżalnia pontono-
wa, gdzie po specjalnie przygotowanej trasie można najpierw 
zjechać pontonem, a następnie na przenośniku taśmowym (Sun 
Kid) wyjechać z powrotem do góry. Na szczyt Góry Parkowej 
(741 m) można wyjść lub wjechać kolejką linowo-terenową.

www.pkl.pl

RAJSKIE ŚLIZGAWKI



Park linowy w Rytrze obejmuje instalacje 34 przeszkód o dłu-
gości ponad 800 m oraz 14 przeszkód dla maluchów o długości 
ponad 150 m. Łącznie szlaki w powietrzu liczą blisko kilometr. 
W skład parku wchodzą trasy: treningowa – 4 stacje do nauki 
systemu asekuracji, zielona – Standard (ok. 250 m) uniwersalna 
trasa przeznaczona dla dzieci i dorosłych licząca 15 przeszkód, 
czerwona – Extreme (ok. 300 m) położona na znacznej wyso-
kości, składa się z 15 przeszkód o dużym stopniu trudności, Po-
werFAN – skok pionowy z wysokości 13 m, BigSWING (Piekielne 
Wahadło), Zjazd PAJĘCZAK (łącznie ponad 250 m zjazdu) oraz 
trasa MALUCH – złożona z 14 przeszkód, przeznaczona dla dzieci 
powyżej trzeciego roku życia.

www.ablandia.pl

PARKI LINOWE



Krynicki park linowy położony jest u podnóża Jaworzyny 
Krynickiej. W jego skład wchodzi 107 przeszkód położonych na 
trasach: niskiej dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorosłych 
z lękiem wysokości (przeszkody 1,5-2 m nad ziemią), średniej dla 
osób początkujących (przeszkody na wysokości ok. 4 m), wysokiej 
o podwyższonym stopniu trudności (przeszkody na wysokości 
10-11 m), zjazdowej składającej się głównie ze zjazdów tyrolko-
wych (najdłuższy z nich ma 120 m). Łączna długość zjazdów – 
ponad 260 m. Atrakcją jest Big Swing – skok w trajektorii wahadła. 
Znajduje się tu także ścianka wspinaczkowa z 3 drogami wejścia 
i zaplecze dla maluchów – m.in. mini plac zabaw, trampolina. 

www.parklinowykrynica.pl



SPŁYWY POPRADEM

Przystań początkowa spływu łodziami Doliną Popradu znaj-
duje się w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Gąsiorowskiego, poniżej 
wiszącego mostu na Popradzie. Można tam dojechać, kierując 
się w stronę przejścia granicznego w Mnišku. Przystań końcowa 
znajduje się w Rytrze u stóp wzgórza zamkowego. Bezpieczne 
niezatapialne łodzie mają bardzo małe zanurzenie (9 cm), co po-
zwala na korzystanie ze spływu nawet przy niskich stanach wód 
rzeki. Prowadzą je flisacy, sterując za pomocą drewnianych żer-
dzi. Spływ trwa ok. 1,5-2 godz. w zależności od stanu wody, siły 
oraz kierunku wiatru. Pojemność łodzi to 12-14 osób. Po pokona-
niu około 10 km trasy łodzie dobijają do przystani w Rytrze, zlo-
kalizowanej nieopodal ruin zamku. Organizatorzy przygotowali 
również krótszą wersję spływu, który na życzenie klientów może 
się kończyć w połowie trasy w miejscowości Młodów. W trakcie 
wycieczki można podziwiać przepiękne beskidzkie krajobrazy, 
a na łodzi rozkołysanej falami bystrej rzeki doznać przeżyć, jakie 
przed laty były dostępne jedynie flisakom spławiającym tędy 
drewno czy kupcom przewożącym na tratwach towary z Węgier.

www.centrum.nsnet.pl



Poprad kusi miłośników spływów pontonowych lub kaja-
kowych. Trasę można wyznaczyć na dowolnym odcinku rzeki 
pomiędzy Starą Lubownią na Słowacji a ujściem do Dunajca 
pod Nowym Sączem. Maksymalny czas spływu to 3 dni (z dwo-
ma noclegami). Najpopularniejszy jest odcinek od Muszyny do 
Żegiestowa, który w zależności od stanu wody i liczby postojów 
pokonuje się w czasie od 1,5 do 4 godzin. 

Sterowanie pontonem nie jest trudne, wymaga tylko zgrania od 
załogi i minimalnej sprawności pozwalającej na wiosłowanie. 
Spływ pontonami jest atrakcją bezpieczną. Wynika to z niedużej 
średniej głębokości Popradu i niezbyt wysokiego poziomu trud-
ności technicznych trasy. 

Kajak daje więcej swobody niż ponton i pozwala cieszyć się 
spływem w samotności lub we dwoje. Poprad poniżej Starej 
Lubowni jest w całości dostępny dla kajakarzy. Występują tam na 
przemian dość długie płaskie, zapewniające spokojny nurt rzeki, 
tereny i dynamiczne spadki, dostarczające podróżnikom dawek 
adrenaliny.

www.czystafrajda.pl, www.splywpopradem.pl



Tor Kajakarstwa Górskiego Wietrznice k. Łącka to obiekt na 
rzece Dunajec, który spełnia warunki do organizowania mię-
dzynarodowych imprez rangi mistrzostw Europy czy świata. Tor 
przeznaczony jest do uprawiania sportu wyczynowego. Możliwe 
jest wynajęcie go na godziny. Można tu organizować zawody 
w kajakarstwie górskim oraz zgrupowania szkoleniowe, zielone 
szkoły, a także imprezy integracyjne dla firm. Tor slalomowy ma 
długość 350 m, a różnica poziomów wynosi 3 m. Obiekt zawiera 
wszystkie przeszkody wodne torów kajakowych o zróżnicowa-
nym stopniu trudności. Jest doskonałym i wyjątkowo atrakcyjnie 
położonym torem w Polsce, służącym do szkolenia najmłodszych 
adeptów kajakarstwa.

Do Wietrznic każdego roku zjeżdżają amatorzy dzikich wód, 
wielu z nich tutaj zaczyna swą życiową przygodę z tą formą 
kajakowania. Dla zaawansowanych przygotowano propozycję 
rozrywki ekstremalnej – aquakanioning. Uczestnicy, wyposażeni 
w kamizelki ratunkowe, kaski i strój neoprenowy, zmagają się 
z żywiołem górskiej rzeki. To również element szkolenia ratowni-
ków GOPR, TOPR oraz jednostek specjalnych Straży Granicznej.

www.wietrznice.pl

TOR KAJAKARSTWA GÓRSKIEGO



Jezioro Rożnowskie to sztuczny zbiornik wodny powstały w wy-
niku spiętrzenia rzeki Dunajec. Jego powierzchnia wynosi 1600 
ha. Silnie rozwinięta linia brzegowa oraz strome, w dużej części 
zalesione, brzegi sprawiają, że jest to miejsce malownicze o zróż-
nicowanym krajobrazie. Na jeziorze znajduje się Wyspa Grodzisko 
(zwana „małpią wyspą”), która jest obszarem szczególnej ochrony 
krajobrazu i rezerwatem ptactwa wodnego. W rejonie jeziora 
gnieździ się ok. 165 gatunków ptaków. Nad wodą usytuowanych 
jest kilka miejscowości letniskowych: Tęgoborze, Znamirowice, 
Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa, Rożnów. 
W Gródku nad Dunajcem nad piaszczystą plażą wyznaczono 
dogodne miejsca do kąpieli. W Znamirowicach znajduje się 
przystań, którą opiekuje się Yacht Club PTTK Beskid. Tu organizo-
wane są m.in. szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Przystań 
dysponuje infrastrukturą do wodowania i wyciągania łodzi oraz 
hangarowania i bazowania jachtów.

www.znamirowice.pl

JEZIORO ROŻNOWSKIE



Park Wodny „Stawy” w Starym Sączu to kąpielisko i akwen 
dla niewielkich łódek, kajaków czy rowerków wodnych urzą-
dzone na dawnych stawach wyrobiskowych. Obiekt posiada 
nowoczesne pochylnie do wodowania. Urządzono tu również 
plażę, plac zabaw dla dzieci, boisko plażowe, szatnię i wypoży-
czalnię sprzętu wodnego. Jest też parking dla 40 samochodów 
i połączenie ze ścieżkami rowerowymi. Obiekt jest czynny tyl-
ko w godzinach dyżuru ratowników tj. od godz. 10:00 do 20:00. 

www.wstarymsaczu.pl

Baseny na Zapopradziu w Muszynie to wspaniała zabawa dla 
dzieci i dorosłych. Na terenie kompleksu znajdują się m.in.: basen 
rekreacyjny (głębokość 135 cm), w którym zostały wydzielone 
tory pływackie o długości 25 m oraz cztery jacuzzi wypełnione 
wodą leczniczą, brodziki z małą zjeżdżalnią w kształcie słonia 
i fontanną w kształcie nosorożca. Woda w basenach podgrzewa-
na jest do temperatury około 28°C, a w jacuzzi ma temperaturę 
33°C. Dodatkowymi atrakcjami są: zjeżdżalnia rodzinna o dwóch 
szerokich torach, grzybek wodny, kaskady, masaże ścienne, grota 
sztucznej fali oraz kula wytwarzająca sztuczną falę, a także gejzer 
denny i siatka do wspinaczki w brodziku dla dzieci.

www.muszyna.pl

BASENY I KĄPIELISKA



Kąpielisko w Tyliczu w Osadzie „Domki w Lesie” to znakomite 
miejsce do rodzinnego wypoczynku. Głównymi atrakcjami są: 
podgrzewany i podświetlony basen kąpielowy o wymiarach 
20x10 m, boisko do siatkówki plażowej i badmintona, duży drew-
niany plac zabaw dla dzieci z mini basenem oraz grill bar. Przy ką-
pielisku znajduje się duży parking dla samochodów osobowych 
i autokarów. Na terenie ośrodka jest także wypożyczalnia rowe-
rów górskich, kijków do nordic walking oraz tor dla samochodów 
terenowych i pole do paintballa, a w sezonie zimowym – trasa 
narciarstwa biegowego, boisko do unihokeja i rynna do zjazdu 
na oponach, wypożyczalnia sprzętu, a także szkoła narciarska.

www.domkiwlesie.pl

Kąpielisko w Piwnicznej-Zdroju zlokalizowano na osiedlu 
Radwanów niemal na brzegu Popradu. Pływalnia pod dachem 
o wymiarach 18x6 m ma głębokość 1-1,8 m. Jest ona podzielona 
na trzy tory pływackie. Na zewnątrz znajduje się duży i mały 
basen dla dzieci, dwie zjeżdżalnie i zaplecze gastronomiczne. 
Na miejscu można również skorzystać z sauny oraz wypożyczyć 
leżak. W okresie zimowym na terenie kąpieliska funkcjonuje 
lodowisko. Pływalnia jest otwarta codziennie od czerwca do 
września w godz. od 10:00 do 20:00.

www.mgok.piwniczna.pl 



Będąc w Muszynie, warto odwiedzić Ogrody Sensoryczne 
znajdujące się nieopodal Sanatorium „Korona”. Są one miejscem 
działającym na wszystkie ludzkie zmysły. Podzielono je na strefy: 
smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwię-
kową. Przygotowano tam alejki spacerowe i ścieżki rowerowe, 
a oprócz tego strumień z kaskadami, altanki i urządzenia do 
ćwiczeń, platformy widokowe, wieżę z widokiem na Muszynę 
oraz strefę dla zakochanych. Nowożeńcy z danego roku i pary 
małżeńskie obchodzące okrągłe jubileusze mogą tu sadzić 
specjalne drzewka miłości. Na każdej roślinie umieszczana jest 
kłódka z wygrawerowaną datą i imionami małżonków.

www.muszyna.pl

OGRODY



Magiczny Ogród ze stawami rekreacyjnymi w Muszynie 
zlokalizowany jest przy al. Zdrojowej za pijalnią wody mineralnej 
„Antoni”. Ogród ten przypomina greckie czy rzymskie ogrody 
z posągami i stelami. Na powierzchni ponad 27 tys. m2 usytuowa-
nych jest 10 figur z piaskowca przedstawiających muzy, bogów 
greckich, a także pory roku. Pośród alejek spacerowych można 
spotkać posągi: Adonisa, Dionizosa, Hebe, Talii, Antiope i Kanefo-
ry. Szczególnie warto odwiedzić to niebywałe miejsce wieczoro-
wą porą. Barwne iluminacje świetlne, gejzery denne w stawach 
oraz muzyka świerszczy, stwarzają unikalny klimat. Ogród można 
zwiedzać o każdej porze dnia i nocy.

www.muszyna.pl



Ogrody Biblijne w Muszynie zajmują obszar około hektara 
i znajdują się przy kościele św. Józefa. Jest to czwarty w Polsce 
i największy tego typu ogród w kraju. Znajdują się tu m.in.: mi-
niatura świątyni Salomona, fragment ściany płaczu, grób i figura 
Jezusa Zmartwychwstałego oraz wiele innych eksponatów, rzeźb 
i roślin, mających zachęcić odwiedzających do poznania Starego 
i Nowego Testamentu. Powierzchnia ogrodów została podzielo-
na na pięć części: Ogród Historii Zbawienia, Ogród Krajobrazów 
Biblijnych, Winnica Pańska i Nauka Proroków, Dziecięcy Ogród 
Biblijny oraz Ogród dla Zakochanych. Całość ozdabiają rośliny 
znane z Ewangelii, a także z Ziemi Świętej – między innymi 
palmy, drzewa oliwne, papirusy, winna latorośl, morwy oraz figi. 
Ogrody są udostępniane bezpłatnie zwiedzającym.

www.muszynskieogrodybiblijne.pl



Na terenie Parku Krajobrazowego zarejestrowano 160 pomni-
ków przyrody. Ciekawostką są mofety czyli suche ekshalacje 
dwutlenku węgla. Pomnik przyrody nieożywionej Mofeta im. 
Prof. Henryka Świdzińskiego w Złockiem koło Muszyny jest 
największy i najefektowniejszy w Polsce. Mofeta usytuowa-
na jest w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego. Wypływ 
CO2 częściowo ma miejsce pod pokrywą wody i dlatego jest 
doskonale widoczny. W kilkunastu punktach, na powierzchni ok. 
25 m2, wydobywają się nieustannie różnej wielkości i ze zmienną 
częstotliwością bąble CO2. Na wyjątkowo atrakcyjną oprawę 
mofety wpływa jej otoczenie – bulgoczące rdzawożółte błoto, 
kolorystycznie kontrastujące z porastającą je intensywnie zieloną 
niskopienną roślinnością. Wybudowane trakty spacerowe umoż-
liwiają zwiedzającym dokładną obserwację tego zjawiska.

W Tyliczu na terenie osady turystycznej „Domki w Lesie” została 
odkryta największa mofeta w Karpatach składająca się z jede-
nastu połączonych ze sobą kręgów. Każdy z nich ma średnicę 
ok. jednego metra i taką samą głębokość. Chronią bardzo dużą 
liczbę bulgotek i dychawek (około 50). Ciekawostką jest to, iż 
smak wody z każdego kręgu jest inny.

MOFETY



Na Sądecczyźnie przygotowano blisko 1000 km znakowanych 
szlaków turystycznych. Wędrówkom górskim sprzyjają dobre wa-
runki noclegowe, które zapewniono w schroniskach PTTK na Hali 
Łabowskiej, Wierchomli, Jaworzynie Krynickiej oraz Przehybie. 
Oto kilka popularnych tras turystycznych w formie jednodnio-
wych górskich wędrówek.

Zaczynamy w Łabowej od wyjścia na Halę Łabowską. Dalej 
czerwonym szlakiem można wejść na Wierch Nad Kamieniem 
(1083 m), skąd rozciąga się piękna panorama Beskidu Sądeckiego. 
Następnie żółtą lub niebieską trasą schodzimy do Łomnicy lub 
Piwnicznej. Idąc zaś dalej z Wierchu Nad Kamieniem czerwonym 
szlakiem przez Halę Pisaną (1043 m) i Cyrlę (844 m), docieramy 
do Rytra. Z Hali Łabowskiej czerwonym szlakiem możemy też 
wyruszyć przez Runek (1079 m) na Jaworzynę Krynicką (1114 m), 
z której przy dobrej widoczności można podziwiać panoramę Tatr. 

Polecamy również wycieczkę w drugą stronę: z Rytra czerwonym 
szlakiem na Cyrlę. Po drodze można zobaczyć malowniczo poło-
żone ruiny zamku ryterskiego, a w chacie górskiej na Cyrli zjeść 
pyszny obiad. Tamtejszym przysmakiem są pierogi z jagodami 
i zupa z leśnych grzybów.

SZLAKI TURYSTYCZNE



Na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego – Radziejową (1262 m) 
– prowadzi czerwony szlak z Kosarzysk przez Suchą Dolinę 
w stronę Przełęczy Gromadzkiej (Obidzy 930 m). Stamtąd niebie-
skim szlakiem przechodzimy na Wielki Rogacz (1182 m), Przełęcz 
Żłobki, a następnie czerwonym szlakiem na Radziejową. Na 
szczycie warto wejść na wieżę widokową. Stąd przy dobrej pogo-
dzie można zobaczyć Pieniny, a nawet Tatry. Ze szczytu schodzi-
my czerwonym szlakiem na Przehybę (1175 m), skąd niebieski 
szlak prowadzi do Rytra a droga asfaltowa do Gabonia. 

Kolejna wycieczka prowadzi ze Szczawnika drogą przez dolinę 
do Bacówki nad Wierchomlą. Następnie szlakiem niebieskim 
widokowymi połoninami można przejść na Jaworzynkę (1001 m). 
Idąc dalej niebieskim szlakiem, wychodzimy na Pustą Wielką 
(1060 m), skąd żółtym szlakiem wracamy do Szczawnika. 

Spacerową wyprawą jest wędrówka z krynickiego deptaku na 
Górę Parkową. Wyruszamy trasą tuż obok dolnej stacji kolejki 
linowej. Po lekkiej wspinaczce jesteśmy na szczycie. Popularnym 
miejscem jest Polana Michasiowa, gdzie znajduje się źródło 
„Bocianówka”, a nieco niżej słynąca łaskami figura Matki Bożej. 
Identyczną ustawiono na Placu Mariackim we Lwowie.



REZERWATY PRZYRODY

Niezwykłość sądeckiej przyrody doceniano już ponad sto lat 
temu, bowiem w 1906 r. właściciel tutejszych lasów, hrabia Adam 
Stadnicki rozpoczął działania ochronne w okolicach Barnowca. 
W 1924 r. powstał tam pierwszy w Beskidzie Sądeckim ścisły 
rezerwat przyrody. Jest to teren leśny chroniący drzewostan 
bukowy puszczy karpackiej na skalistym, osuwiskowym stoku. 
Ówczesny rezerwat miał 70 ha powierzchni. Dzięki temu zacho-
wały się tu stare okazy drzew. Ich wiek szacuje się na 100–200 lat, 
a niektórych nawet na 300 lat. W rezerwacie dominuje buczy-
na karpacka, obok niej są też jodły, jawory i wiązy. Wysokość 
niektórych jodeł sięga 30 m, a średnica pnia 50 cm. Rezerwat 
Barnowiec to jeden z 14 rezerwatów przyrody w Beskidzie 
Sądeckim. 12 z nich obejmuje tereny leśne. Część, jak wyjątkowy 
w tej części Karpat Las Lipowy Obrożyska w okolicach Muszyny, 
jest łatwo dostępna i zachęca do zwiedzania. 

Wyjątkowość sądeckiej natury podkreśla też liczba znajdujących 
się tutaj 181 pomników przyrody rozsianych po całym regio-
nie, obejmujących różnorodne obiekty przyrody nieożywionej 
i ożywionej.



PARK EKOLOGICZNY

Gminny Park Ekologiczny w Rytrze został utworzony w 1996 r. 
przez samorząd i Stowarzyszenie Greenworks. Na jego tere-
nie wykonano stanowiska ochronne i wyznaczono ścieżki dla 
zwiedzających. Występują tu liczne gatunki gadów i płazów: 
zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty, padalec, jaszczurka 
zwinka, ropucha szara i zielona, kumak górski, żaba trawna, rze-
kotka drzewna, traszka karpacka, traszka grzebieniasta, traszka 
zwyczajna, traszka górska oraz salamandra plamista. Wszystkie 
te zwierzęta podlegają prawnej ochronie, a w wielu rejonach kra-
ju zupełnie już wyginęły. Na terenie Parku Ekologicznego rośnie 
ponad 10 gatunków storczyków, w tym bardzo rzadki storczyk 
kruszczyk błotny. Przy ścieżce edukacyjnej dla zwiedzających 
utworzono trzy przystanki przyrodnicze, które umożliwiają lep-
sze poznawanie zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt.

www.rytro.pl



Zachwycające panoramy gór warto oglądać z wieży widokowej 
na Eliaszówce (1023 m), do której można dotrzeć szlakiem 
turystycznym Piwniczna-Zdrój – Eliaszówka. Atrakcyjne widoki 
rozciągają się również z wież na Radziejowej (1262 m), najwyż-
szego szczycie Beskidu Sądeckiego oraz na szczycie Jaworze 
(880 m) w Beskidzie Niskim. 

Inna równie atrakcyjna wieża widokowa znajduje się na terenie 
Ogrodów Sensorycznych w Muszynie. Murowany obiekt ma 
wysokość ok. 11 metrów. Z jego szczytu można podziwiać piękną 
panoramę uzdrowiska.

WIEŻE WIDOKOWE



Niezwykle atrakcyjna platforma widokowa powstała w Woli 
Kroguleckiej koło Starego Sącza. Stamtąd rozpościera się wspa-
niały widok na Dolinę Popradu, Pasmo Radziejowej i całą Kotlinę 
Sądecką, a także Beskid Wyspowy, a nawet Gorce. Aby dotrzeć do 
platformy „ślimaka”, wystarczy w miejscowości Barcice skręcić na 
most na Popradzie i kierować się w stronę Woli Kroguleckiej. Przy 
drodze znajdują się znaki informujące o odległości do punktu 
widokowego. Obok „ślimaka” jest też wiata grillowa oraz parking 
dla kilku samochodów. Platforma widokowa jest dostępna dla 
osób poruszających się na wózkach. 



Miasteczko Galicyjskie to Stary Sącz, Lanckorona i Lipnica 
Murowana w jednym miejscu – czyli miasteczko rodem z Galicji 
z końca XIX wieku w pigułce. Atrakcją są tu: starosądecki ratusz 
i dwór szlachecki z Łososiny Górnej, remiza straży pożarnej oraz 
budynki mieszkalne, a w nich zaaranżowane pracownie, m.in.: 
zegarmistrzowska i warsztat garncarza. W zrekonstruowanych 
budynkach urządzono sale wystawowe, hotel, centrum konfe-
rencyjne, sklepy. Jest również karczma regionalna, a nieopodal 
zespół trzech zagród kolonistów niemieckich z Gołkowic z prze-
łomu XVIII i XIX w. Dopełnieniem jest odbudowany i wyposażony 
zbór ewangelicki ze Stadeł.

www.muzeum.sacz.pl

MIASTECZKO GALICYJSKIE



W Sądeckim Parku Etnograficznym na 20 ha zgromadzono 
68 obiektów i ponad 7 tys. eksponatów prezentujących kulturę 
ludową Lachów, Pogórzan, Górali Łąckich, Łemków i Cyganów 
Karpackich. Do najciekawszych należą: lachowska zagroda z Go-
stwicy, pogórzańska chałupa z Niecwi, chałupa zielarki z Lipnicy 
Wielkiej, dwór z Rdzawy, stodoła z Zarzecza, zagroda z Obidzy 
i Królowej Górnej, kurna chata z Łabowej, kuźnia z Czaczowa, 
cerkiew św. Dymitra Męczennika z Czarnego, drewniany XVIII-
-wieczny kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej oraz 
kościół ze Świniarska.

www.muzeum.sacz.pl

SKANSEN



Warownia Stara Baśń w Grybowie to miejsce utrzymane 
w klimacie średniowiecznego grodu warownego, które pozwala 
poczuć ówczesną atmosferę. Wg legendy gród założony przez 
Bolka zwanego Gniewnym stoi w miejscu, gdzie w 1287 roku 
zostały rozbite wojska Batu-Chana (wnuka Czyngis-Chana) w cza-
sie ekspansji mongolskiej na Europę. Można tu przechadzać się 
galeriami na prawdziwym, wysokim murze połączonym z dwoma 
basztami w system fortyfikacji. Tradycyjne wnętrza wykończone 
są w kamieniu, cegle i drewnie. Nastrój Starej Baśni dodatkowo 
podkreśla galeria sztuki, część muzealna oraz elementy wystroju, 
starodawne przyrządy i eksponaty. Na odwiedzających czeka: 
kilkunastometrowa replika muru obronnego z mostem zwodzo-
nym, wieże strażnicze, dziedziniec rycerski oraz Stara Kuźnia bę-
dąca sercem kompleksu. W grodzie Bolka Gniewnego organizo-
wane są wycieczki historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz zabawy średniowieczne, podczas których można 
spróbować sił w strzelaniu z łuku czy rzucie oszczepem. Nieza-
pomnianych wrażeń dostarcza poszukiwanie skarbu na zamku. 
Ciekawą atrakcją jest również inscenizacja „obrona grodu Bolka 
przed mongolskimi ordami”, a także pokazy średniowiecznego 
rzemiosła, wypiek chleba i wędzenie mięsiwa.

www.zamekstarabasn.pl

WAROWNIA STARA BAŚŃ



Na Sądecczyźnie warte obejrzenia są również dwory i pała-
ce – dziś w większości nieudostępnione do zwiedzania, ale 
odrestaurowane i malowniczo usytuowane. W Marcinkowicach 
w zabytkowym parku znajduje się dwór z XVIII w. , w którym 
obecnie mieści się m.in. muzeum ze zbiorami na temat ostat-
nich właścicieli obiektu – rodziny Morawskich oraz eksponatami 
z I wojny światowej. W Tęgoborzy znajduje się XIX-wieczny 
murowany pałac wybudowany przez ród Stadnickich. Jest on 
własnością prywatną i nie został udostępniony do zwiedzania, 
warto go jednak zobaczyć z zewnątrz. W Nawojowej cieka-
wostką jest murowany pałac Stadnickich oraz rozległy park 
z wieloma drzewami uznanymi za pomniki przyrody. Obiekt 
został zwrócony dawnym właścicielom i nie jest przeznaczony 
do zwiedzania. Z kolei dwór w Brzeznej z XIX w. to przykład 
zabudowy dworskiej o bardzo rozwiniętej infrastrukturze 
i samowystarczalnej gospodarczo. Warto zobaczyć także odno-
wiony dwór w Korzennej z drugiej połowy XIX w., znajdujący 
się w starym zespole parkowym. W Muszynie zaś na uwagę 
zasługuje odrestaurowany dwór przy ul. Kity z przełomu XVIII 
i XIX w. Pełnił on rolę siedziby starostów muszyńskich, a obecnie 
jest tam Ośrodek Kultury. W Rożnowie zachowały się resztki 
fortyfikacji z XVI w., której budowę rozpoczął hetman wielki 
koronny Jan Tarnowski – prawnuk Zawiszy Czarnego, beluarda 
z XVII-XVIII w. oraz dwór z XIX w. 

DWORY



ZAMKI

Zamki przyciągają ciekawych historii turystów i kryją w sobie 
niezwykłe historie i legendy związane z regionem. W Rytrze na 
wzgórzu nad rzeką Poprad zachowały się ruiny zamku wzniesio-
nego w XIII w. Obecnie prowadzone są tu prace renowacyjne. Jan 
Długosz w swych zapiskach wspomina o ukryciu skarbu w Rytrze. 
Podobno siostry klaryski ze Starego Sącza pokazały mu testament 
Piotra Wydżgi, w którym informuje on o ukryciu złota, na jakie 
natrafił w pobliskich górach. Pewną jego część zakopał i ukrył, 
a świadków pozabijał, resztę zaś zapakował do beczek i udał się 
z nim w 1255 r. do Krzyżaków, gdzie dokonał żywota. Tych skar-
bów szukało wielu, nikomu jednak nie udało się ich odnaleźć.



Warto również zobaczyć ruiny Zamku Królewskiego w Nowym 
Sączu wybudowanego w połowie XIV w. Jego fundatorem był 
król Kazimierz Wielki. Warownię upodobał sobie Władysław 
Jagiełło. Tu powstały plany wojny z Krzyżakami. Po kilku pożarach 
zamek popadł w ruinę. Restaurację obiektu przeprowadzono 
w latach trzydziestych XX w. W czasie II wojny światowej okupant 
urządził w nim koszary i skład broni. W 1945 r. zamek został wysa-
dzony w powietrze. Pozostała po nim tylko Baszta Kowalska. Z ob-
warowań miasta zachowały się fragmenty murów obronnych.

W Muszynie na wzgórzu nazwanym Basztą zachowały się ruiny 
zamku, który powstał ok. 1390 r. Miał on za zadanie bronić gra-
nicy i szlaków handlowych, pełnił także funkcję komory celnej. 
Był rezydencją starostów biskupiego „państwa muszyńskiego” 
do 1474 r., kiedy to został znacznie zniszczony. Do dzisiaj zacho-
wały się fragmenty murów, sterczyna ściany graniastej wieży, 
zabezpieczone resztki sklepienia oraz mury wieży zamkowej. Na 
kamiennym postumencie na murach zamku znajduje się figura 
Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez parafian w 1979 r.



Wizytówką Starego Sącza jest Zespół Klasztorny Sióstr Klary-
sek ufundowany przez św. Kingę w 1280 r. Pierwszy kościół był 
konsekrowany w 1285 r., został przebudowany w 1332 r. w stylu 
gotyckim i w latach 1601-1604 przez Jana de Simoniego w stylu 
manierystyczno-barokowym. Na szczególną uwagę zasługuje 
barokowa ambona z 1671 r. z wyobrażeniem drzewa Jessego. 
W przedsionku kościoła znajduje się gotycka chrzcielnica z XV w. 
w kształcie ośmiobocznego kielicha z dekoracją maswerkową. 
Z 1699 r. pochodzi ołtarz główny autorstwa Baltazara Fontany, 
wykonany z czarnego marmuru oraz stiuku. Fontana jest rów-
nież twórcą ołtarzy bocznych. Do kościoła przylega XIV-wieczna 
kaplica św. Kingi, otwarta od nawy dużym oknem w marmu-
rowej barokowej oprawie. Po lewej stronie okna umieszczo-
no tablicę pamiątkową, ufundowaną w podziękowaniu za 
kanonizację Kingi oraz za pobyt w tym miejscu Jana Pawła II. 
W kaplicy widoczny jest barokowy ołtarz z posągiem Księżnej 
(ok. 1470 r.) wyrzeźbionym w drewnie lipowym. We wnęce pod 
posągiem umieszczono trumienkę z relikwiami Świętej. Bliżej 
kraty znajduje się dawny sarkofag Kingi, w którym początkowo 
spoczywało jej ciało.

www.klaryski.stary.sacz.pl

KLASZTOR SS. KLARYSEK



16 czerwca 1999 r. Jan Paweł II na starosądeckich błoniach 
dokonał kanonizacji błogosławionej Kingi – patronki ziemi 
sądeckiej. Według planu po uroczystości Ołtarz Papieski miał 
być rozebrany, a świadkiem historycznego wydarzenia pozo-
stać miała jedynie kapliczka z figurą Pana Jezusa Frasobliwego. 
Zainteresowanie Ołtarzem pielgrzymów i turystów sprawiło, 
iż ta niezwykła pamiątka pozostała na miejscu w Starym Sączu. 
Mensa ołtarzowa pierwotnie wspierała się na dwóch słupach 
z soli kamiennej pochodzących z kopalni w Bochni. Ze względu 
na niszczący wpływ warunków atmosferycznych, zostały one za-
stąpione granitowymi. Nad mensą ołtarzową zawieszono kopię 
wizerunku kanonizacyjnego Błogosławionej Kingi pędzla Józefy 
Kamińskiej. Obok Ołtarza stoi kapliczka Pana Jezusa autorstwa 
Michała Gąsienicy Szostaka z Zakopanego. W dolnej zamkniętej 
części Ołtarza znajduje się Sala Pamięci Jana Pawła II, zakrystia 
(wyposażona w niezbędne paramenty liturgiczne), sala audiowi-
zualna oraz sklepik z pamiątkami. 

www.opoka.sacz.pl

OŁTARZ PAPIESKI



Kościoły i cerkwie są prawdziwymi perełkami wśród zabytków 
ziemi sądeckiej. Warto odwiedzić świątynie w: Tropiu z 1090 
r. (zachowane polichromie z XII w. oraz pustelnia św. Andrzeja 
Świerada), Grybowie z 1909 r. (witraże figuralne), Ptaszkowej 
z 1555 r. (rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „ze słonecznikiem” 
z 1420 r., płaskorzeźba Wita Stwosza „Modlitwa w Ogrójcu” 
z 1490 r.), Przydonicy z 1527 r. (zachowana polichromia późno-
renesansowa, cenne tryptyki w ołtarzach bocznych), Krużlowej 
Wyżnej (polichromowane stropy z 1520 r.), Juście (XVI-wieczny 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej-Juścieńskiej, ludowo-baro-
kowy obraz św. Justa z 1677 r.), Mogilnie z 1765 r. (gotycki kru-
cyfiks z 1400 r., polichromie, kamienna chrzcielnica z poł. XVI w.), 
Rożnowie z XVIII w. (fragmenty polichromii z 1688 r., chrzcielnica 
z drewnianą pokrywą z 1663 r.), Czarnym Potoku z 1755 r. (obra-
zy Piety), Powroźniku – najstarsza łemkowska cerkiew w Polsce 
wpisana na listę UNESCO (ikonostas z XVII w., rokokowa ambona 
z 1700 r. i dzwon z 1615 r.), Dubnem (wyposażenie cerkiewne 
z XIX w., ikona barokowa Ukrzyżowanie i Złożenie do Grobu), 
Jastrzębiku (polichromia ornamentalna z 1806 r., ikona Chry-
stusa Dobrego Pasterza z 1775 r.), Szczawniku (dzwon z 1707 r., 
późnobarokowy ikonostas, ołtarz boczny z 1729 r.), Miliku (Pieta 
z XVII w., ikona Opłakiwanie Chrystusa z 1700 r.), Złockiem 
(barokowo-ludowy obraz Chrystusa u słupa z XVIII w.), Boguszy 
(ikonostas z ok. 1670 r.), Kamiannej (obraz przedstawiający 

KOŚCIOŁY I CERKWIE



św. Ambrożego – patrona bartników, nawiązujący do pszczelar-
skich tradycji Kamiannej), Andrzejówce (późnobarokowy ołtarz 
z XVIII w.), Żegiestowie (zbudowana na planie krzyża greckiego), 
Maciejowej (ikona z XVII w. przedstawiająca chrzest Chrystusa 
w Jordanie), Czyrnej (ołtarzyk z XVII w. z obrazem Matki Bożej 
z Dzieciątkiem), Królowej Górnej (nad nawą góruje przedstawie-
nie Sądu Ostatecznego), Binczarowej z 1760 r. (późnobarokowy 
ikonostas, carskie wrota, ikona Chrystusa Pantokratora), Pola-
nach (polichromia z 1862 r., późnobarokowy ołtarz z obrazem 
Pieta z XVIII w.), Muszynce (wybudowana w 1689 r., ołtarze 
z XVII i XVIII w., obraz św. Barbary, o którym legenda mówi, że 
znajdował się w polowym ołtarzu konfederatów barskich), Bere-
ście (uznawana za jedną z najładniejszych w Beskidzie Niskim), 
Łabowej (najstarsza świątynia na zachodniej łemkowszczyźnie), 
Łosiu, Wojkowej, Wierchomli, Muszynie, Florynce, Mochnacz-
ce Niżnej, Leluchowie oraz Tyliczu i Zubrzyku.

W centrum Nowego Sącza dominuje architektura kościoła św. 
Małgorzaty wzniesionego wkrótce po lokacji miasta w XIV w. 
Do godności bazyliki mniejszej świątynię wyniósł Jan Paweł II. 
Ciekawostką jest gotycka polichromia pochodząca z 1360 r. i od-
lana z brązu chrzcielnica z XVI w. Świątynia jest znanym w diece-
zji tarnowskiej sanktuarium zwanym sądecką „górą Tabor” dzięki 
znajdującemu się w ołtarzu głównym obrazowi Przemienienia 
Pańskiego z kręgu Veraikon z XVI w.



SĄDECKIE SMAKI

Sądeckie miody i produkty pszczele są znane i cenione w całym 
kraju przede wszystkim ze względu na wysoką jakość. W Stróżach 
w „Sądeckim Bartniku” działa muzeum i skansen pszczelarski. 
Zebrano tam kolekcję ponad stu zabytkowych uli oraz narzędzi 
bartniczych. W pasiece można zaglądać do uli i poobserwo-
wać życie pszczół. W skansenie organizowane są pszczelarskie 
warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
okazjonalne „Biesiady u Bartnika”. Miodowe produkty można 
zakupić w sklepiku „Miodowa spiżarnia” działającym na tere-
nie Gospodarstwa. Na miodowe potrawy zaprasza restauracja 
„Bartna Chata”. W Kamiannej – stolicy polskiego pszczelarstwa 
– w Pasiece „Barć” atrakcją jest pszczela ścieżka edukacyjna oraz 
możliwość oglądania życia plastra miodu. Pasieka znajduje się 
na wysokości około 650 m n.p.m. w górach i pośrodku lasów. 
Tutejsze produkty opatrzone są banderolą z autografem ks. dra 
Henryka Ostacha – patrona gospodarstwa. Pasieka „Barć” przez 
wiele lat dostarczała miód Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
W Kamiannej warto również zwiedzić skansen uli o oryginalnych 
kształtach i bogactwie barw oraz zwiedzić działające tu muzeum 
pasiecznictwa i samodzielnie wykonać świecę woskową. Będąc 
w Pasiece, koniecznie trzeba zajrzeć do sklepiku firmowego oraz 
kawiarenki, w której można wziąć udział w degustacji miodów.

www.bartnik.pl, www.kamianna.pl



Najmłodszym sądeckim smakiem, walczącym dopiero o swo-
ją markę na lokalnym rynku, jest fasola Piękny Jaś z Doliny 
Dunajca. Z sądeckich gmin w uprawie fasoli specjalizuje się 
Gródek nad Dunajcem – gmina położona nad brzegami Jeziora 
Rożnowskiego, które zapewnia specyficzny, idealny dla fasoli 
mikroklimat. Fasola potrafi tak pobudzić kulinarną wyobraźnię, 
że powstaje z niej wędzona kiełbasa, pasztet, kotlety, a nawet 
keks! Fasola z Doliny Dunajca zyskała status „Chronionej Nazwy 
Pochodzenia” (ChNP) i została wpisana na listę Dziedzictwa 
Kulinarnego Małopolski. Fasolową specjalistką jest Janina Molek 
z Tropia, dzięki której fasola zagościła na stołach Sądeczan.

Jagnięcina przez stulecia była jednym ze specjałów ludów 
pasterskich, ale dostępnym tylko w największe święta. Dobrze 
przyrządzona zachwyca każdego smakosza, kusi nawet najwy-
trwalszych zwolenników diety i wytwornych potraw. Jagnięcina 
to mięso bardzo soczyste, delikatne, a nade wszystko – chude. 
Można z niej przyrządzać pieczeń, kotlety, gulasz... Jej wyśmie-
nitego smaku można doświadczyć w oferujących tradycyjne 
menu lokalach gastronomicznych oraz gospodarstwach agro-
turystycznych. Sądeckie jagnięta hodowane są w naturalnych 
ekologicznych warunkach, ich mięso nie tylko zabezpiecza przed 
złym cholesterolem, ale również działa antyrakowo, jest bogate 
w witaminę B1 i mikroelementy. 



Jak ważnym sądeckim smakiem są jabłka, najlepiej świadczy to, 
że od pokoleń te owoce były znaczącym źródłem utrzymania 
tutejszych rodzin. Szczególnie dogodnym miejscem dla sadowni-
ków jest Kotlina Łącka. Właśnie jej wyjątkowemu mikroklimatowi 
owoce zawdzięczają swój wyrazisty smak, zapach i soczystość. 
18 października 2005 r. Jabłka Łąckie zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Sądeckie owoce są bazą do produkcji 
naturalnych i ekologicznych soków powstających wg trady-
cyjnych receptur w Tłoczni Maurera w Zarzeczu koło Łącka, 
Zakładzie Owoc Łącki w Olszanie i Tłoczni Owoców Pawłowski 
w Żbikowicach. Soki te są nie tylko doceniane przez klientów 
i koneserów naturalnych smaków, ale też regularnie wyróżniane 
przez jury specjalistycznych festiwali. Łącko stanowi także jeden 
z ważniejszych punktów Małopolskiego Szlaku Owocowego.

Legendą Sądecczyzny jest łącka śliwowica. W 1992 r. została 
ona zaliczona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do 
niematerialnych dóbr kultury. „Krasilica”, bo tak jest też nazywa-
ny ten trunek, wiąże się z wielowiekową w tym rejonie uprawą 
śliwek węgierek. Podobno owoce rosnące na stokach wyżej 
położonych mają specyficzny smak i większą zawartość cukru 
potrzebną do produkcji tego wysokoprocentowego napoju.



Prawdziwe skarby ziemi sądeckiej ukryte są w jej głębinach. 
Największym bogactwem naturalnym regionu są złoża wód 
mineralnych. Na Sądecczyźnie opisano ponad 100 źródeł wód 
mineralnych różniących się między sobą składem. Te najbardziej 
znane znajdują się w Krynicy-Zdroju, Muszynie, Piwnicznej-
-Zdroju i okolicach. Są to źródła o niezwykłych właściwościach. 
Wyróżniają się dużą zawartością pierwiastków m.in. sodu, 
potasu, magnezu, wapnia, fluoru, krzemu czy żelaza. Wśród wód 
mineralnych i leczniczych z Krynicy-Zdroju najbardziej znane 
są te, które butelkuje Uzdrowisko Krynica-Żegiestów: Jan, Józef, 
Słotwinka, Zuber i Kryniczanka. Najbardziej znaną wodą wydo-
bywaną w Piwnicznej-Zdroju jest Piwniczanka – wysokozmine-
ralizowana z dużą zawartością magnezu i wapnia. Natomiast 
muszyńskie wody, których można skosztować bezpośrednio ze 
źródeł o wdzięcznych nazwach: Milusia, Piotr, Antoni, Anna czy 
Miczuły zawierają m.in. magnez, wapń, sód, potas, żelazo, selen 
i lit. Oprócz nich popularne są też wody butelkowane: Muszyna 
Zdrój, Galicjanka, Muszyna Minerale i najbardziej znana Muszy-
nianka – wydobywana z 8 odwiertów znajdujących się na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, 
wysokozmineralizowaną, magnezowo-wapniową. Popularność 
zawdzięcza swojemu charakterystycznemu smakowi. Posiada 
dużą ilość wodorowęglanów, magnezu oraz wapnia, a pita re-
gularnie służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Ilość magnezu 
zawarta w półtoralitrowej butelce Muszynianki pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie na ten pierwiastek i neutralizuje skutki zanie-
czyszczeń powietrza w organizmie.
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