
LIMANOWA- BARDEJOV /SŁOWACJA 

  
 

 

                                                         Program  ramowy 

Terminy;     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trasa;  Warszawa-Zalipie—Limanowa - Bardejov 

             /po stronie słowackiej/-Limanowa - Krynica- Warszawa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 dz. -  Zbiórka o godz. 8-ej przed Uczelnią, Al. Prymasa Tysiąclecia 38  

              

 

            Na trasie oglądanie malowanych domów w Zalipiu.   Ciepła     

            obiadokolacja w Limanowej. 

             Nocleg    Hotel „Siwy Brzeg”  ul. Czecha 4 

            w Limanowej, II grupa Hotel „Jaworz” , ul. Sikorskiego 28 – 

            Limanowa. 

 

                                               

2 dz.  Limanowa- Słowacja-Limanowa    

          Po śniadaniu przejazd do Bardejova, piesze zwiedzanie miasta z  

          przewodnikiem, w tym Muzeum Ikon i Starego Miasta. 

          Kolacja i nocleg  w Limanowej. 

 

3 dz.   Limanowa- Krynica-Limanowa 

           Po śniadaniu  przejazd do Krynicy. Program turystyki  

           kwalifikowanej;                                                     

                                           

           - wejście na Górę Parkową /45 min./ 

           - wejście na Górę Jaworzyna  /1,5 godz./ 

         - zwiedzanie Muzeum Nikifora 

           Kolacja i nocleg w Limanowej. 

                                                                  

 

4 dz.  Limanowa-Tarnów-Warszawa                                                                        

          Po śniadaniu powrót do Warszawy. Zwiedzanie Muzeum        

          Etnograficznego  w Tarnowie. 

 

  

Prosimy o zabranie wygodnego obuwia, ciepłej odzieży, kieszonkowego na 

wstępy  i pobyt w Słowacji. 

 

Cena orientacyjna 400- zl /osobę w tym 3 noclegi, 3 śniadania, 3 ciepłe obiadokolacje, 

                        koszt autokaru, przewodników /Krynica, Słowacja,  

                        ubezpieczenia od NNW i KL. 

 

 



UWAGI: 

      

     - wędrówka  na Górę Parkową  trwa ok. 45 min., natomiast na Górę 

       Jaworzynę w Krynicy 1,5 godz., w jedną stronę/, 

     - wędrówki po górach i wycieczka na Słowację odbędzie się z przewodni- 

       kami górskimi  

     

    - orientacyjne ceny wstępów; 

      Słowacja ok. 70 koron  

    -    Muzeum Nikifora  4 zł  

 

Muzeum Nikifora - Zdjęcia i opis Internet Wikipedia 

 
 

Góra Parkowa (742 m n.p.m.), szczyt w Beskidzie Sądeckim, na terenie Krynicy-Zdroju. 

Sześćdziesięciohektarowy Park Zdrojowy z licznymi ścieżkami spacerowymi i altankami, trzy stawy, 

ścieżka zdrowia, żółty szlak turystyczny, tor saneczkowy. Na Górę Parkową można wyjechać kolejką 

linowo-terenową wybudowaną w 1937, zarzadzaną przez Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Na szczycie 

punkt widokowy, Rajskie Zjeżdżalnie i wyciąg narciarski przystosowany dla dzieci. Oglądać można 

również pozostałości po torze saneczkarskim.Pasmo Jaworzyny - pasmo górskie w Beskidzie 

Sądeckim. Główny grzbiet ma przebieg równoleżnikowy – ciągnie się przez Makowicę (948 m n.p.m.), 

pozbawione kulminacji Zadnie Góry (969 m n.p.m.), Pisaną Halę (1038 m n.p.m.), Wierch nad 

Kamieniem (1084 m n.p.m.), Łabowską Halę (1061 m n.p.m.), Runek (1080 m n.p.m.) do najwyższej w 

całej grupie Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) 

 

 
Bardejov to miasto powiatowe, położone na wysokości 277 m n.p.m., nad 

rzeką Topl’ą Dzięki licznym zabytkom, jakie możemy tu zobaczyć, zostało 

ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. W 

mieście znajdują się częściowo zachowane mury obronne; bazylika św. 

Egida z XV w., wewnątrz, której mieści się 11 gotyckich ołtarzy; kościół i 

klasztor franciszkanów oraz budynek dawnego ratusza, w którym obecnie 

znajduje się Muzeum Szaryskie i Muzeum Historii Bardejova . 

Limanowa to miasto w województwie małopolskim, w powiecie 

limanowskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do 

województwa nowosądeckiego. Położone 25 km na zachód od Nowego 

Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i 

Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina (dopływem Łososiny).Stacja PKP, 

PKS; liczne połączenia komunikacyjne z Nowym Sączem, w tym droga 

krajowa nr 28 i Krakowem; urząd powiatowy, urząd miasta, urząd gminy 

Limanowa; Sąd Rejonowy, szpital powiatowy, drobny przemysł (do lat 90. 

XX w.: rafineria w Limanowej-Sowlinach, browar, duże zakłady 

drzewiarskie w Limanowej-Łososinie Górnej), liczne sklepy; turystyka 

("stolica Beskidu Wyspowego", szlaki turystyczne piesze, rowerowe), 

muzeum regionalne Ziemi Limanowskiej, hala sportowa; stadion 

piłkarski. 
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