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i Beskidem Wyspowym wyłania si ąziemia sądecka 
l

_ kraina wvŚnrienitych miodÓw pitnych iwÓd mine-
ralnych, region o wyjątknwym klimacie, jaki tworzą
gwarne miasteczka i dostojne cerkwie wple cione
w tutejszy krai obraz rrEi{sr: AGNIESZKA JAIiuBowsKAl

Na Jaworzynę! o
Wiosną, latem i jesienią szlakami Beskidu Sądeckiego podążaią miłośnicy ffekkingu i kolarstlva
górskiego. Zadowoieni mogąbycrwłaszcza rowerzyści, bo wśród malowniczych kraiobrazów
regionu _ między stanrni cerkwiami albo wzdfuż Popradu - wytyczono trasy o różnym stopniu
trudności. Na Ziemi Sądeckiej w sumie istnieie prawie looo km znakowanych ścieżek turystycz-
nych. Dla nvolenników turystyki konneiwyĘczono 1o0 kilometfów tras plowadzącychprzez
góry. Szlak czerwony wiedzie na Jaworzynę Krynicką i Badzieiową _ najwyższe szcz}ty dwóch
pasm należących do Beskidu Sądeckiego. Na chwilę odpocnnku warto zajrzeć do schronlsk PTTK
na Hali Łabowskiej, Jaworzynie K4mickiej, Wierchomli i Przehybie' Zimową porą góry te licznie
odwiedzaią narciarze i snowboardziści' Do ich dyspozycii jest ponad 2o stacji narciarskich. Jedną
z najlepiej zorganizowanych jest baza na Jaworzynie Krynickiei (1114 m n.p.m') - turystom oferuie
prawie 7 km tras, w Ęm na|dfuższą oświetloną trasę w Polsce. wwwjaworzynakrynicka'pl
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Łyk zdrowia o
Właściwości ]oka]nych wód
mineralnych uczyniły Kryni-
cę-Zdrói popularną miejsco-
wością uzdrowiskową. Woda
z 23 ujęć _ Źrodeł minela]nych
i odwiertÓw - dociera do ki1ku
pijalni miejskich, z ktÓrych
najpopularniejsze to Piialnia

z pracami słynnego

GłóWna (otwalta codziennie do
1B.0o) i Słotwinka (działa tylko 3rrrit/
od czerwca do października l

do 18.o0 z plzelwami). Wizytę
w uzdrowisku vvarto połączyÓ
ze zwiedzaniem tutejszych

muzeów Najciekawszym
jest Muzeum Nikilora,

IJesień Popradzka- az'lx, Muszyna
Koncerty p]enerowe zeSpołÓW fo]-
kowych i folklorystycznych z Polski
i Słowacji, mozliwość sprÓ}:owania
regionalnych potraw.
Dzień Łąckiei śliwowicy i owoco'
brania - 1-2.Ix' Łąck
lmpreza muzyczno-kulinarna
z występami zespołÓw ]udowych
i olkieStI dętych olaz degustacją
livylobÓW }ąckich ro]nikÓw i sadow-
nikÓw, w tym ś1iwowicyl
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Kociołek Ealicyjski - 9'IX' Nowy
sącz Konkurs na najlepszą po-
tIaWę regionalną octbywający się
w Sądeckim Palku EtnoglafiCznym
i Miasteczku Galicyjskim.
Jesienny Jarmark Rozmaito-
ści - a2-?3'Ix' NoWy sącz
Festiwal lokalnvch pro-
duktÓW n.in' miodÓW ziÓł,
herbat, v/ina. Spotkania
zpszczelarzami w Mia-
steczku Galicyjsklm.
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krynickiego prymi-
tywisty. Wystawa
znajduje się w wil]1 .

,,RomanÓWka",Bul- ';'
wary Dietla 19.

www.muzeum.sacz.pl. : :


