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W górach jest wszystko co kocham 
 

 
Małopolskie góry to Tatry, znane i kochane przez wszystkich, malownicze Pieniny, Gorce i 

Beskidy. Ta wycieczka pozwoli poznad kulturę tutejszych górali, ich obyczaje, cudowną muzykę 

oraz wspaniałą kuchnię tego regionu. Podczas wędrówek po szlakach pokażemy Wam piękno 

polskich gór. Nasza propozycja wcale nie wymaga szczególnej kondycji fizycznej!  

 
 

Dzień 1 

KRAKÓW – JURKÓW – KAMIENICA 

 

Spotkanie z przewodnikiem w Krakowie i przejazd do Jurkowa, skąd niebieskim szlakiem (2:45 h, 

↓ 2 h), wyruszymy zdobyd najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego – Mogielicę (1170 m n.p.m), a 

tuż pod szczytem zatrzymamy się na rozległej Polanie Stumorgowej, skąd roztacza się przepiękny 

widok na okolicę.   

 

Po zejściu ze szczytu przejazd do gorczaoskiej miejscowości Kamienica. Kolacja i nocleg w XIX-

wiecznym dworku.  

 

 

Dzień 2 

ZABRZEŻ – SROMOWCE WYŻNE – KROŚCIENKO  

Po śniadaniu przejazd do Zabrzeża, do tłoczni Krzysztofa Maurera, gdzie będziemy degustowad 

soki, wina, okowity i cydr, a odważniejsi również słynną 70-procentową Śliwowicę Łącką. 

Potem przejazd do Sromowców Wyżnych, skąd tratwami spłyniemy malowniczym Następnie 

przełomem Dunajca. Dla chętnych wycieczka rowerowa do Czerwonego Klasztoru i powrót 

pontonami.  
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Kolacja i nocleg w schronisku PTTK Trzy Korony. 

 

Dzień 3 

TRZY KORONY – DĘBNO – ZAKOPANE 

 

Dzisiejszy dzieo zaczniemy bardzo wcześnie, by wschód słooca móc podziwiad ze szczytu Trzech 

Koron (982 m n.p.m). Szlak żółty, który zaczyna się zaraz przy schronisku prowadzi pięknym 

wapiennym wąwozem na przełęcz Szopka, a dalej niebieskim na taras widokowy na Okrąglicy – 

najwyższym ze szczytów Trzech Koron (1:45 h, ↓ 1:30 h). Gdy już nacieszymy oczy zapierającymi 

dech w piersiach widoki wrócimy do schroniska na zasłużone śniadanie.  

 

Następnie wyruszymy w kierunku Zakopanego, zatrzymując się po drodze w Niedzicy, przy  

zaporze na zbiorniku Czorsztyoskim i malowniczym zamku  Dunajec. 

 

Nasz drugi przystanek na trasie to drewniany kościółek w Dębnie Podhalaoskim (obiekt wpisany 

na listę UNESCO). Kościół pw. św. Michała Archanioła to jeden z najcenniejszych w Polsce 

kościołów. Na jego bogate wyposażenie składa się m. in. bezcenny krucyfiks z XIV w. i kompletny 

tryptyk z XVI w.   

 

Przyjazd do Zakopanego, kolacja i nocleg w jednej z zakopiaoskich willi.  

 

Dzień 4 

ZAKOPANE 

 
Śniadanie, przejazd do Kuźnic i wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.), 

powrót kolejką lub na nogach (około 2,5 godziny).  

Po południu wycieczka do największego i jednego z najpiękniejszych jezior górskich w Tatrach – 

Morskiego Oko, w którego tafli odbijają się okoliczne szczyty. Do jeziora prowadzi asfaltowa szosa, 

a następnie czerwony szlak z polany Palenica Białczaoska (2:20 h, ↓ 1:55 h), a po drodze mija się 

wodospad Wodogrzmoty Mickiewicza, a punktu widokowego można zobaczyd najwyższy szczyt 

Tatr – Gerlach.  

Powrót do Zakopanego. 

Wieczorem góralska biesiada z muzyką na żywo. Nocleg w Zakopanem. 

 

 

 

 



Dzień 5 

ZAKOPANE – LEŚNICA – KRAKÓW 

 

Po śniadaniu czas wolny na Krupówkach, gdzie mieszczą się najstarsze zakopiaoskie hotele, sklepy 

z pamiątkami oraz liczne puby i restauracje.  

W Zakopanem zobaczymy skocznię narciarską, drewnianą kaplicę na Jaszczurówce, Stary Kościół i 

urokliwy cmentarz na Pęksowym Brzysku.  

Potem pojedziemy do Chochołowa - wyjątkowej wsi z drewnianą zabudową góralską z przełomu 

XVIII i XIX wieku. Odwiedzimy tu pracownię artysty ludowego Jana Ziędera, oraz sąsiadującą Izbę 

Regionalną. 

Następnie przejedziemy do Leśnicy, gdzie odwiedzimy głównego bacę Podhala – Kazimierza 

Furczonia, który jako pierwszy uzyskał certyfikat unijny. Ta wizyta pozwoli zobaczyd na czym 

polega praca bacy i juhasów, zgłębid tajniki produkcji oscypka, a przede wszystkim spróbowad jak 

smakują prawdziwe produkty z owczego mleka. 

Przyjazd do Krakowa.  

 


