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W PROGRAMIE: 

Zwiedzanie Uzdrowiska Muszyna: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku 

sensorycznym z wieżą widokową. Przejazd do Powroźnika. Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej z 
XVII w. (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). 
 
Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego w Powroźniku 
(obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 r., jest 
więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Cerkiew była wielokrotnie 

remontowana, a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne 
miejsce. Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszczeniach. 
Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia figuralna z 1607 r. Bogate 
wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 1743–44, obecnie 
częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny z XVIII w. z obrazem 
Chrystusa u Słupa, oraz wiele cennych ikon np. Sąd Ostateczny  z 1623 roku. 
Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 

Naturalnego UNESCO. 
 
Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie mieści się w zabytkowym budynku 
dawnego zajazd u, wchodzącego w skład podzamkowego zespołu dworskiego. 
Zespół budynków - dwór starostów, kordegarda, karczma i zajazd - powstawały 
od XVI do XVII w. Od końca XVIII w. przyległe do dworu obiekty zaczęły 
podupadać. W stosunkowo dobrym stanie zachowała się jedynie karczma, która 

funkcjonowała jeszcze w latach dwudziestych naszego stulecia. Obecnie zbiory 
muzeum liczą ok. 2300 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii i 
sztuki. Pochodzą przede wszystkim z zakupów, z wykopalisk z terenu ruin 
zamku w Muszynie, częściowo są darem miejscowego społeczeństwa. 
Ekspozycja stała składa się z trzech działów: etnograficzny, historyczno-
archeologiczny i sztuki, zajmujących 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 

300 m2.  

Ogrody zmysłów zwane również ogrodami sensorycznymi, podzielone są na 

kilka stref: zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i 
smakową. Park zaprojektowany jest w ten sposób aby poza odpoczynkiem na 
łonie natury zwiedzający mogli poczuć jego oddziaływanie na zmysły. Kompleks 
parkowy „Zapopradzie” malowniczo rozpościera się na niewielkim wzniesieniu. 
Roztacza się stąd przepiękny krajobraz na Dolinę Popradu oraz uzdrowisko. Park 
to kompleks alejek spacerowych, ścieżek rowerowych oraz urządzeń do ćwiczeń 
na wolnym powietrzu. Do tego strumień z kaskadami, sztuczne stawy, altanki, 

ławeczki, stylowe latarnie, a także wiata grillowa dla turystów i kuracjuszy. Z 
parku, a szczególnie ze specjalnej 11,5 metrowej platformy widokowej, roztacza 
się widok na rzekę i panoramę miasteczka z Beskidem Sądeckim w tle. 
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