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Czas trwania: 13:30 - 18:00 
Cena zawiera: 
- transport autokarowy                                                                                   
- usługę przewodnika                                                                                        
- zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Piwnicznej - Zdroju 

 

          DDOOLLIINNAA  PPOOPPRRAADDUU  --  PPIIWWNNIICCZZNNAA    

            ŚŚLLAADDAAMMII  GGÓÓRRAALLII  SSĄĄDDEECCKKIICCHH  
 

 
W programie wycieczki:  
Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej. Zwiedzanie urokliwej 
nadpopradzkiej miejscowości zwanej również stolicą Czarnych Górali m.in. Muzeum Regionalne Towarzystwa 
Miłośników  Piwnicznej, zabytkowy rynek, Plac św. Jana Pawła II z pomnikiem papieża turysty, Park Zdrojowy.  
Czas wolny w klimatycznej Pijalni Wód Mineralnych "Artystyczna" - degustacja wody mineralnej "Piwniczanka" 
(mile widziane własne kubki). W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej w Mniszku nad Popradem, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki. 
                                                                       
Piwniczna-Zdrój zwana stolicą Czarnych Górali to urocza uzdrowiskowa 
miejscowość położona u stóp Beskidu Sądeckiego, 17 km od Starego Sącza i 17 
km od Szczawnicy. Piwniczna znajduje się na obszarze malowniczego 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zaledwie 3 km od granicy słowackiej.  

 
Pijalnia Wód Mineralnych „Artystyczna” 
Jednym z największych bogactw Piwnicznej-Zdroju są niewątpliwie źródła 
leczniczych wód mineralnych. Tutejsze wody określane są jako 

wodorowęglanowe-magnezowo-wapniowo-żelaziste i działają korzystnie w 
leczeniu choroby wrzodowej żołądka, nieżycie żołądka i jelit, a także 
wspomagają leczenie cukrzycy i trzustki. Można ich skosztować prosto z ujęcia 
w klimatycznej pijalni wód o nazwie  „Artystyczna”. Urokliwy, położony nad 
brzegiem Popradu obiekt uzdrowiskowy jest miejscem różnego rodzaju imprez 
kulturalnych oraz wystaw, pełni również funkcję kawiarni gdzie w przyjemnym 
otoczeniu można napić się kawy czy uraczyć smakowitym deserem. 
     

Muzeum Regionalne Towarzystwa Miłośników Piwnicznej 
Niezwykłe muzeum w sercu Piwnicznej Zdroju stworzone przez rodowitych 
mieszkańców w ramach promocji kultury Górali Sądeckich.  
Wystawa zawiera ponad 2000 eksponatów w tym: zbiory etnograficzne, 
miejskie pamiątki historyczne, archiwalne dokumenty i fotografie, mini 
skansen, kolekcja dawnego sprzętu narciarskiego, pamiątki z okresu Powstania 
Styczniowego, I i II wojny światowej, kolekcja obrazów z plenerów malarskich, 
dorobek kulturalny miasta w wymiarze historycznym i współczesnym.  
                                                                                                                                                                                                  

CCEENNAA::  4400,,0000zzłł    

 

https://www.polskieszlaki.pl/beskid-sadecki.html
https://www.polskieszlaki.pl/stary-sacz.html
https://www.polskieszlaki.pl/szczawnica.html

