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BESKIDZKIE WĘDROWANIE
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OFERTA CAŁOROCZNA 
AKTYWNEGO POBYTU 

W EKOMUZEUM 
„BESKIDZKIE WĘDROWANIE”

Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Nafty” przekazuje Państwu 
OFERTĘ CAŁOROCZNĄ AKTYWNEGO 
POBYTU w Ekomuzeum „Beskidzkie 
Wędrowanie” – umożliwiającą 
podróż po atrakcjach turystycznych 
obszaru oraz poznanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.

Broszurka powstała w oparciu 
o działające Ekomuzeum „Beskidzkie 
Wędrowanie”. Ekomuzeum powstało 
w 2013 roku z inicjatywy dwóch 
Lokalnych Grup Działania, 
tj. „Dorzecze Wisłoka” i „Kraina Nafty” 
w ramach PROW na lata 2007-13 i skupia 
łącznie 36 punktów – ofert turystycznych. 

Celem ekomuzeum jest promocja 
obszaru Beskidu Niskiego i ocalenie 
od zapomnienia kultury naszych przodków.

Obszary z jakimi możecie się Państwo 
zetknąć wędrując po Ekomuzeum 

to Ludzie, Natura, Klimaty, Smaki 
– czyli to co najcenniejsze w naszej 
rodzimej kulturze i tradycji.

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu 
mieszkańców, twórców ludowych, 
gospodarstw agroturystycznych, utworzona 
została sieć powiązanych wzajemnie 
punktów, które wspólnie tworzą ofertę 
pobytu zarówno dla grup zorganizowanych, 
rodzin, jak i osób indywidualnych.

Obszar, po którym będziecie Państwo 
wędrować, jest bogaty kulturowo, 
przyrodniczo i posiada ciekawą historię.

Zachęcamy do skorzystania z warsztatów 
edukacyjnych, spotkań z lokalnymi 
gawędziarzami, do poznania muzeów, 
galerii czy też aktywnego spędzenia 
wolnego czasu podczas nauki tańca 
ludowego, wycieczek pieszych, 
rowerowych lub konnych.

Zapraszamy!



LUDZIE
    warsztaty          
edukacyjne



Zajęcia skierowane są 
do maksymalnie 12-osobowych grup, 
zarówno w wieku szkolnym, 
jak i osób starszych. 

Zapewniamy materiały i narzędzia. 

Zajęcia obejmują kurs 3-godzinny 
(całkowity koszt 350 zł) 
lub 5-godzinny (całkowity koszt 550 zł). 

Zajęcia odbywają się w pracowni 
w Iwli lub wyjazdowo 
(koszty warsztatów wyjazdowych 
ustalane są indywidualnie).

WARSZTATY U WRZECIONKÓW

Oprócz warsztatów 
edukacyjnych 
oferujemy również pokazy, 
podczas których 
zapoznajemy z kolejnymi etapami 
powstawania wyrobów rękodzieła. 

2-godzinny pokaz to koszt 200 zł, 
wyjazdowy z całym stoiskiem to 350 zł. 

ZAPRASZAMY 
DO NASZEJ PRACOWNI!

rzeźba       witraż       batik      makrama       papier czerpany

zajęcia plecionkarskie z siana malowanie woskiem tkanin-batik  

tworzenie obrazków ekologicznychfilcowanie

robienie lalek motanek

malowanie na szkle metodą ludową zajęcia zielarskie 

robienie ozdób świątecznych 

wyplatanie koszyków z siana 

Andrzej i Joanna Wrzecionko
Iwla 227, 38-450 Dukla

e-mail: wrzecionko@vp.pl
tel.: 609 027 059, 603 530 637

www.wrzecionko.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/
AndrzejWrzecionko/235443503267997



Warsztaty odbywają się 
w uzgodnionych terminach, 
w dwu-, trzygodzinnych sesjach 
dla grupy nie większej niż 10 osób. 

Cena jednego spotkania 
to od 255 do 400 zł dla grupy 
w zależności od tematu. 

Program zajęć dostosowany jest 
do wieku uczestników. 

warsztaty ceramiczne 

rzeźba       witraż       batik      makrama       papier czerpany

malowanie na szkle 

zajęcia integracyjno-teatralne robienie sera i masła 

tropienie dzikich zwierząt 

tkanina

Ceramika 
        to wielka
przygoda 
  dla każdego – 
       niezależnie 
    od wieku

W FARFURNI U KACPRZYKÓW

oswajanie i dojenie kóz

wyplatanie koszyków z siana warsztaty zielarskie 

filcowanie  

malowanie na szkle wiklina

zwierzaki z drewna linoryt  

Janina i Michał Kacprzyk, „Farfurnia”
Zawadka Rymanowska 40d

38-450 Dukla
e-mail: zawadka@farfurnia.pl 

tel.: 13 43 301 83
www.farfurnia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/
FARFURNIA/149719045132687?ref=ts&fref=ts

robienie fujarek  



Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu 
zaprasza do udziału w warsztatach 
tkackich prowadzonych przez 
Panią Zofię Kędzierską.

Zajęcia skierowane są 
do różnych grup wiekowych:

- dzieci w wieku 7-9 lat (do 10 osób)
- dzieci w wieku 10-14 lat (do 15 osób)
- osoby dorosłe (do 15 osób)

WARSZTATY GOBELINIARSKIE

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
ul. Tokarskich 22

38-460 Jedlicze
e-mail: gok@jedlicze.pl 

gobelinykedzierska@interia.pl 
tel.: 13 43 520 81, 694 913 570

www.gok.jedlicze.pl

GOK zapewnia materiały 
potrzebne do wykonania pracy. 
Zajęcia odbywają się 
w Sali GOK w Jedliczu.
Czas trwania warsztatów 
do 4 godz. (w zależności 
od zdolności manualnych).
Koszt udziału jednej osoby 
w warsztatach wynosi 20 zł. 
Pracę zabiera uczestnik.

Tkactwo 
i gobeliny

Tkactwo 
i gobeliny



WARSZTATY GOBELINIARSKIE

Warsztaty organizowane są 
w Gminnej Bibliotece 
w Iwoniczu Zdroju (budynek „Krakowiak”). 

W warsztatach może wziąć 
udział 30-osobowa grupa. 

Podczas warsztatów wykorzystywane 
są różnorodne techniki pozwalające 
na wykonanie tradycyjnych ozdób 
np. kwiatów, aniołków, serwetek. 

Warsztaty prowadzone są przez lokalne 
artystki: Zofię Kielar oraz Danutę Kurdziel. 

WARSZTATY Z HAFTU, KORONKARSTWA I BIBUŁY

Gminny Ośrodek Kultury 
w Iwoniczu-Zdroju

al. Leśna 2c
38-440 Iwonicz-Zdrój

e-mail: gok@iwonicz-zdroj.pl  
tel.: 13 43 511 94 lub 507 116 617

www.gok.iwonicz-zdroj.pl

Ich pasja, zamiłowanie, rzetelny przekaz 
oraz oryginalne formy sprawiają 
uczestnikom satysfakcję 
i ogromną radość tworzenia. 
W warsztatach mogą uczestniczyć 
dzieci, młodzież i dorośli.
Koszt udziału jednej osoby 
w warsztatach wynosi  7 zł – bilet 
ulgowy (dzieci i młodzież szkolna), 
10 zł bilet normalny (osoby dorosłe). 

Termin warsztatów należy 
uzgodnić telefonicznie.

wykonywanie szczotek z prosa 

bibuła

haft

koronkarstwo Tkactwo 
i gobeliny



Pasieka EKO BAŁON zaprasza grupy młodzie-
ży szkolnej, turystów, kuracjuszy i wszystkich, 
którzy chcą zapoznać się z życiem i pra-
cą pszczół w ekologicznym gospodarstwie 
pszczelarskim.

Pan Krzysztof jest pszczelarzem, nie tylko z za-
wodu, ale jest to jego pasja, sposób na życie. 
Interesuje go to od młodego wieku i zdobył 
w tym zakresie ogromną widzę, popartą wie-
loletnim doświadczeniem. W swoim gospodar-
stwie nie tylko wytwarza różne gatunki miodu, 
ale kultywuje tradycje i pielęgnuje historię 
bartnictwa. 

Posiada prezentacyjne ule, opowiada odwie-
dzającym historię, metody przetwarzania 
miodu i zdradza tajniki swego fachu, który 
jest związany z zachowaniem tradycyjnego 
sposobu prowadzenia gospodarki pasiecznej. 
Wiąże się to zarówno z wyborem miejsca 
lokalizacji pasieki, sposobem pozyskiwania 
miodu, jak i ze specyficznymi metodami jego 
przechowywania i uszlachetniania.

Krzysztof i Marta Bałon
Niżna Łąka

e-mail: martabaon@interia.pl 
tel.: 791 271 142

Pasieka oferuje atrakcyjny pokaz miodobra-
nia w nowocześnie wyposażonej pracowni 
pszczelarskiej, połączony z degustacją mio-
dów, pyłku pszczelego i pierzgi.

Warsztaty pszczelarskie to również okazja 
poznania sposobu wyrobu świec z wosku 
pszczelego, przybliżenia informacji na 
temat apiterapii oraz do zrobienia zakupów 
ekologicznych produktów pszczelich.

Wizyta w tym gospodarstwie to intere-
sująca lekcja przyrody, tradycji, kultury 
i zdrowia.

miódpierzga
WARSZTATY PSZCZELARSKIE

U PANA KRZYSZTOFA BAŁONA

pyłek



Pogórzanie
NAUKA TAŃCA LUDOWEGO 

Z ZESPOŁEM TAŃCA LUDOWEGO

Członków Zespołu Tańca Ludowego Pogó-
rzanie połączyła wspólna pasja i chęć zacho-
wania dla przyszłych pokoleń pogórzańskiej 
tradycji i kultury.

Posiada on duży dorobek artystyczny i za-
chęca lokalną społeczność oraz turystów do 
uczestnictwa w warsztatach nauki tańca to-
warzyskiego i ludowego, a także do uczestni-
czenia w pokazach tańca ludowego, podczas 
których prezentowane są układy taneczne 
i stroje ludowe. 

Zajęcia skierowane są do różnych grup wieko-
wych, zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych. 

Zajęcia odbywają się w sali Domu Ludowego 
w Głowience.

pokaz tańca ludowego

nauka tańca towarzyskiego

nauka tańca ludowego

Koszt udziału w warsztatach wynosi:

- nauka tańca towarzyskiego 
20 zł / 1 godz. (oferta indywidualna)

- nauka tańca towarzyskiego
35 zł / 1 godz. (oferta dla par)

- nauka tańca towarzyskiego
12 zł / 1 godz. / 1 os. (oferta dla dzieci)

- nauka tańca ludowego –  250 zł / 1 godz.
(oferta grupowa do 20 osób)

- pokaz tańca ludowego – 5 zł/1 os. 
wtorek–czwartek
           w godz. od 18:00 do 19:00)

Małgorzata Machnik
Dom Ludowy w Głowience

38- 455 Głowienka
e-mail: gokmpiastowe@interia.pl 

m.machnik@onet.pl 
tel.: 13 42 191 62, 724 364 965

www.gokmp.net

U PANA KRZYSZTOFA BAŁONA

pyłek



 o Jaśliskach
OPOWIEŚCI STANISŁAWA LORENCA

Spotkania z Panem Stanisławem 
odbywają się w Jaśliskach po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu 
i kosztów pobytu.

Spotkania kierowane są zazwyczaj do grup 
– istnieje również możliwość spotkań 
indywidualnych.

zwiedzanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych Jaślisk i okolic

niezwykłe opowieści o bogatej historii i kulturze, związanej z handlem i szlakiem winnym

opowieści o układzie urbanistycznym rynku i drewnianej zabudowie Jaślisk

Stanisław Lorenc
Jaśliska 115

38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 102 55

e-mail: m.s.lorenc@onet.pl
www.schronisko.jasliska.pl

opowieści i legendy o starych piwnicach

opowieści o tradycjach i zwyczajach dawnego galicyjskiego miasteczka

Gawędziarz Pan Stanisław Lorenc oferuje turystom:



Gawędziarz Pan Stanisław Lorenc oferuje turystom:

NATURA
   dziedzictwo 
kulturowe 
  i przyrodnicze



MPNiG
Bóbrka

38-458 Chorkówka
e-mail: muzeum@bobrka.pl 

tel.: 13 43 334 78
13 43 334 89

www.bobrka.pl

Ceny biletów za zwiedzanie Muzeum:
bilet normalny  10 zł
bilet ulgowy  6 zł 
(młodzież szkolna, studenci, 
emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, 
nauczyciele)

przewodnik (maksymalnie 50 osób) 30 zł 
pokaz filmu (minimum 5 osób) 2 zł/os.

Godziny otwarcia
Muzeum w Bóbrce 
czynne jest przez cały rok:

od 1 maja do 30 września 
   wt.-ndz. 9:00-17:00

od 1 listopada do 31 marca 
wt.-ndz. 7:00-15:00

w kwietniu i październiku 
  wt.-ndz. 8:00-16:00

ZWIEDZANIE MUZEUM 
(istnieje możliwość zwiedzania 
Muzeum z audioprzewodnikiem)

LEKCJE MUZEALNE:

Jak wynaleziono 
lampę naftową? 
Historia oświetlenia.

Ignacy Łukasiewicz 
twórca przemysłu naftowego.

Historia jednej 
z najstarszych w świecie 
kopalni ropy naftowej 
w Bóbrce.

Geologia – nauka o ziemi. 
Poszukiwanie gazu 
w skałach.

Ignacy Łukasiewicz, Tytus 
Trzecieski, Karol Klobassa-
Zręcki – prekursorzy przemysłu 
naftowego.

Początki polskiej nafty 
w Karpatach. Historia 
wierceń naftowych.

Folklor naftowy 
jako specyficzny 
folklor zawodowy. 
Zwyczaje i tradycje naftowe.

Co to jest ropa naftowa?

Przetwórstwo ropy naftowej.

POKAZ FILMU

Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce

Czas trwania lekcji muzealnych: 
od 40 do 90 minut
Koszt lekcji muzealnych dla grupy 
max. 40-osobowej: od 30 do 40 zł

Lekcje odbywają się od wtorku do piątku 
w godz. 8:00-14:00 – należy je zamawiać 
z tygodniowym wyprzedzeniem



Zagroda Etnograficzna w Rogach
ul. Księdza Domino 47

38-430 Miejsce Piastowe
e-mail: gokmpiastowe@interia.pl 

tel.: 785 197 251
www.gokmp.net

Zagroda Etnograficzna w Rogach zaprasza 
na lekcje muzealne, z których można 
korzystać w ciągu całego roku. 
Tematy poszczególnych lekcji związane są 
z rokiem obrzędowym w naszym regionie. 
Zajęcia w formie warsztatowej można połączyć 
ze zwiedzaniem Zagrody Etnograficznej.
Zgłoszenia na lekcje muzealne, warsztaty, 
widowiska należy dokonać telefonicznie 
na 10 dni przed planowanym przybyciem. 

Zagroda 
Etnograficzna 

w Rogach

WARSZTATY ZIELARSKIE 

LEKCJE MUZEALNE

- zwyczaje, obrzędy 
- gwara i pieśni ludowe
- co dawniej przy piecu bajano
- warsztaty „paździerze”

jak to z lnem było
- warsztaty przygotowania 

zapasów zimowych
- mielenie zboża w wiatraku 

i historia młynarstwa

WIDOWISKA OBRZĘDOWE:
- w wielkanocnym klimacie
- „na Wiesne”
- noc świętojańska
- sobótki
- żniwa
- od żniw do chleba

WARSZTATY RĘKODZIEŁA 
LUDOWEGO 

wykonywanie: 
- drewnianych przedmiotów 

codziennego użytku i zabawek
- kwiatów z bibuły
- wyrobów ceramicznych 
- rzeźby

- młocka na boisku 
- Wilija św. Łucji
- wieczór wróżb
- Wigilia
- szczodroki

Oferta skierowana jest zarówno do dzieci, osób starszych, 
indywidualnych, jak i grup zorganizowanych (max. 20 os.). 

Koszt udziału w lekcjach muzealnych 
wynosi 3 zł / 1 osoba / 1 godzina

Pozostałe ceny i czas trwania warsztatów do uzgodnienia.



IWONICZ-
ZDRÓJ

Park linowy położony jest w bardzo malowniczym 
terenie pomiędzy Krakowiakiem, a Excelsiorem 
w Iwoniczu-Zdroju na skraju Beskidu Niskiego.

Park składa się z 9 platform 
zainstalowanych na drzewach, 
na wysokości od 4 do 11 metrów 
nad ziemią. Platformy połączone są 
z 8. różnego rodzaju przeszkodami 
i mostami linowymi. Trasa posiada 
umiarkowany stopień trudności, a jej 
pokonanie zajmuje od 15 do 30 minut. 

Trasa jest adresowana do 
szerokiego grona uczestników. 
Z Parku może korzystać 
każda osoba powyżej 
140 cm wzrostu. Osoby 
niepełnoletnie mogą korzystać 
pod warunkiem obecności 
i pisemnej zgody rodzica. 

Każda osoba, która podejmuje 
wyzwanie pokonania 
Parku, przechodzi stosowne 
przeszkolenie w zakresie asekuracji 
oraz zasad bezpieczeństwa. 
Uczestnicy wyposażeni 
zostają w kaski, uprzęże, lonże 
oraz rękawice. Osprzęt oraz 
elementy asekuracji to sprzęt 
najwyższej jakości posiadający 
atesty bezpieczeństwa 

Park Linowy jest czynny po wcześniejszej 
rezerwacji telefonicznej.

Ceny biletów: dorośli – 12 zł  
dzieci i młodzież szkolna do 18 lat – 8 zł  
dla większych grup – 150 zł za godzinę 
przejście z instruktorem: dopłata – 7 zł

Opłata za kolejne przejście w jednym 
dniu – 5 zł (dla wszystkich)

Gminny Ośrodek Kultury 
w Iwoniczu-Zdroju

al. Leśna 2c
38-440 Iwonicz-Zdrój

e-mail: parklinowy@interia.pl  
tel.: 516 298 06, 507 116 617

www.parklinowy.webnode.com

linowy
Park 



Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej

Zyndranowa 1 
38-454 Tylawa

e-mail: muzeum@zyndranowa.org 
tel.: 13 43 307 12, 604 096 944 

www.zyndranowa.org

Muzeum powstało w celu 
ratowania i zachowania 
łemkowskiej kultury 
materialnej i duchowej, 
języka, tradycji i wszelkich 
ocalałych pamiątek po ludności 
łemkowskiej wysiedlonej 
z Łemkowszczyzny w latach 
1945-46 oraz w ramach akcji 
„Wisła”  w 1947 roku. 

Muzeum 
Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej

Założone zostało w 1968 
roku przez powracających 
z wysiedlenia łemkowskich 
działaczy z Teodorem Goczem 
na czele, w oryginalnej 
zabytkowej zagrodzie łemkowskiej 
z 1860 roku. Zgromadzono tu 
wiele łemkowskich pamiątek 
oraz eksponaty militarne 
z czasów I i II wojny światowej.

Obecnie w skład ekspozycji 
Muzeum wchodzą: 
- chyża z 1860 r.
- koniusznia z militariami 

z czasów obu wojen 
światowych 

- świetlica wiejska 
- nowy pawilon wystawowy
- biblioteka
- kuźnia
- kaplica 
- wiatrak
- mała karczma
- chlewik

Na terenie Skansenu 
corocznie organizowane są 
święta tradycji łemkowskiej 
OD RUSAL DO JANA oraz 
warsztaty (np. kręcenia 
kiczek i szczypania gontów), 
plenery artystyczne, 
prowadzona jest również 
działalność wydawnicza.

Muzeum można zwiedzać 
od wtorku do niedzieli.
Godziny zwiedzania, ceny 
oraz liczebność grupy – 
do uzgodnienia telefonicznie 
lub e-mailowo.

linowy





KLIMATY
   dziedzictwo 
historyczne, 
     muzea



Muzeum Marii Konopnickiej 
w Żarnowcu  

Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze 
tel.:/faks: 13 43 520 13, 13 43 808 35
e-mail: muzeumzarnowiec@interia.pl 

www.muzeumzarnowiec.pl

Muzeum tworzy dworek 
z XVIII w., zabytkowy park 
oraz budynek „Lamusa”, 
w którym mieszczą 
się ekspozycje, bogata 
w zbiory biblioteka, działy 
merytoryczne, administracja 
Muzeum i magazyny zbiorów.

Muzeum Marii 
Konopnickiej 
w Żarnowcu

Muzeum posiada cenne 
kolekcje literackie, 
artystyczne i historyczne 
związane z poetką i jej 
rodziną oraz polską literaturą 
i sztuką z przełomu XIX i XX w. 

Oferta edukacyjna 
Muzeum skierowana jest 
do uczniów wszystkich 
grup wiekowych, a także 
do studentów, nauczycieli 
i osób dorosłych i zawiera:

zwiedzanie wystaw 
stałych i czasowych 

zwiedzanie zabytkowego 
parku i ścieżki przyrodniczo-
edukacyjnej

koncerty kameralne, 
wieczory poetycko-muzyczne, 
plenerowe spektakle operowo-
operetkowe w ramach Festiwalu 

spotkania autorskie 
i promocje książek

konferencje i sympozja naukowe

lekcje muzealne, 
konkursy, warsztaty 

prelekcje, odczyty i wykłady 
obejmują bloki tematyczne:
- literatura, kultura literacka, 
czasopiśmiennictwo
- wiedza o muzeum, 
książce i bibliotece
- historia sztuki i dziedziny 
pokrewne
- historia.

Wszystkie zajęcia wzbogacane 
są filmami wideo, 
prezentacjami multimedialnymi 
oraz eksponatami 
i wydawnictwami. 

Proponowane tematy lekcji 
muzealnych dostosowane 
są do programów nauczania 
wszystkich typów szkół 
oraz dla studentów. 
Polecamy także w sprzedaży 
bogatą ofertę książek Marii 
Konopnickiej oraz wydawnictw 
i pamiątek muzealnych.
 
Godziny otwarcia Muzeum, cennik 
oraz pełna oferta edukacyjna 
na stronie internetowej.



Szkoła Ludowa w Żarnowcu
Żarnowiec 226
38-460 Jedlicze

e-mail: szkolaludowa@jedlicze.pl 
tel.: 512 725 830, 512 725 832 
www.szkolaludowa.jedlicze.pl

Obecnie na terenie Szkoły 
znajduje się sala lekcyjna, 
w której organizowane 
są zajęcia stylizowane 
na XIX-wieczne lekcje, 
w czasie których uczniowie 
poznają tajniki kaligrafii, 
czytają fragmenty tekstów 
z XIX-wiecznego elementarza, 

Lekcje historii 
w XIX w. 
szkole w Żarnowcu

mają możliwość pisania piórem 
i atramentem. Dla młodszych 
grup organizowane są 
popularne zabawy sprzed 
wielu lat z wykorzystaniem 
zabawek stylizowanych 
na XIX w. Wszystkie zajęcia 
dostosowane są do wieku 
i ilości uczestników.

Lekcje muzealne:
Jak niegdyś w szkole bywało
Ele, mele, dudki…. – dawne 
gry i zabawy
Świat drewnianych zabawek
Spotkanie z bajką
Bliżej Marii Konopnickiej
Polska królów przez dziurkę 
od klucza 
Jak radzili sobie nasi 
przodkowie czyli 
wynalazki XIX w. 
W krainie 
pieczonego ziemniaka

Cennik:
- Lekcja muzealna z poczęstunkiem
(sok + drożdżówka)  –  7 zł/1 os.
- Lekcja muzealna 
bez poczęstunku  –  4 zł/1 os.
- Wyświetlanie bajek dla dzieci 
  –  2 zł/1 os.

Lekcje muzealne odbywają 
się od wtorku do piątku, 
w godz. od 9:00 do 15:00, 
po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej.

Na terenie szkoły funkcjonuje 
kawiarenka i sklepik 
z pamiątkami, gdzie można 
zakupić słodycze, napoje, 
zabawki drewniane i publikacje.

Oferta skierowana jest 
do różnych grup wiekowych, 
a zajęcia dostosowane są 
do potrzeb uczestników. 
Czas trwania lekcji 
od 45 do 60 minut.

Wizyta w szkole to 
niezapomniana lekcja historii 
i przeniesienie się do czasów 
szkolnych lat naszych przodków.



Mini Galeria
	 	-Studio	Szkła

RESTAURACJA & PIZZERIA „DWA KLIMATY”

Na szczególną uwagę w Restauracji zasługuje 
mieszcząca się tutaj Mini Galeria – Studio Szkła 
– jest to autorska galeria Bronisława Gieferta. 

Można tutaj obejrzeć i zakupić wiele 
ciekawych prac zarówno dekoracyjnych 
(np. bombki świąteczne, serduszka, 
pisanki ze szkła) jak i artystycznych. 

Studio dysponuje piecem do wypału 
szkła i ceramiki, dzięki czemu oferuje 
możliwość uczestniczenia w warsztatach 
z wypalania szkła i ceramiki.

Spotkanie z właścicielem galerii i prezentacja 
prac odbywa się bezpłatnie. 

Dodatkowo dla wszystkich grup 
turystycznych i wycieczek restauracja 
przewiduje rabat na gastronomię.

Restauracja i Galeria czynne są codziennie 
w godzinach od 11:00 do 23:00.

W Iwoniczu mieści się restauracja o magicznej 
nazwie DWA KLIMATY. 

Można w niej zorganizować spotkania firmowe, 
integracyjne, biesiady z muzyką, tańcami 
i kuchnią regionalną.

Restauracja oferuje: 
Smaczne dania regionalne
Wybrane potrawy kuchni włoskiej
Szeroki asortyment pizzy z pieca chlebowego
Można tutaj zorganizować: przyjęcia rodzinne 
i dla firm, bankiety, szkolenia, warsztaty.

Restauracja & Pizzeria „Dwa Klimaty” 
 Mini Galeria - Studio Szkła

Iwonicz, ul. Floriańska 38
38-440 Iwonicz-Zdrój 

e-mail: dwaklimaty@dwaklimaty.pl
tel.: 13 43 519 07

www.dwaklimaty.pl

Dysponujemy:
- dużą salą – 60 miejsc
- małą salą – 20 miejsc
- tarasem letnim i ogródkiem
- sprzętem multimedialnym 
(projektor multimedialny, rzutnik pisma, 
laptop, mikrofon, głośniki, ekran)



Muzeum Kultury Szlacheckiej 
we Dworze w Kopytowej

Kopytowa 1
38-459 Kopytowa

e-mail: muzeum.kopytowa@gmail.com
tel.:  888 959 661 lub 788 837 412 

www.kopytowamuseum.eu

Muzeum Kultury Szlacheckiej mieści się 
na terenie dawnego zespołu dworsko-
parkowego, we wsi Kopytowa, która od 1354 r. 
należała do zespołu dóbr zakonu Cystersów. 
Około 1830 r. dwór nabył ziemianin Mikołaj 
Kotarski, a w 1996 r. nabyła go rodzina Kołderów, 
wykonano plan zagospodarowania obiektu, 
kompleksowego remontu i rewaloryzacji parku. 
Obecnie na terenie kompleksu funkcjonuje 
Muzeum Kultury Szlacheckiej. Jego wyposażenie 
obejmuje okres od końca XVIII stulecia do lat 60. 
XIX w.  
Są to: 
- pamiątki z powstań narodowych, 
- meble, 
- malarstwo, 
- kobierce i bibeloty.

Muzeum Kultury 
Szlacheckiej 
w Kopytowej

DLA ZWIEDZAJĄCYCH 
UDOSTĘPNIONO:
sień ze zbiorami trofeów myśliwskich 
oraz broni, 
kuchnię z oryginalnym wyposażeniem 
(zabytkowe naczynia i przybory 
kuchenne), 
pokój kredensowy,
jadalnię, 
alkierz, 
salon z kolekcją portretów szlacheckich 
oraz gabinet właścicieli z oryginalnym 
kantorem dworskim i biblioteczką.

Ponadto zwiedzający mogą zapoznać 
się z historią dworu i obyczajami 
szlacheckimi opowiadanymi przez 
właścicieli dworku.

Ceny biletów:
- osoba dorosła – 9 zł
- młodzież szkolna – 6 zł

Godziny otwarcia:
10:00-17:00 –  codziennie w okresie od 1.05 do 30.09
Konieczna uprzednia rezerwacja telefoniczna.





 SMAKI
   tradycyjna 
kuchnia, 
      noclegi



Zakucie
AGROTURYSTYKA

Gospodarstwo agroturystyczne ZAKUCIE 
powstało w 2006 r. Jego nazwa pochodzi 
z języka łemkowskiego i oznacza ciche, 
zakątne miejsce. Na gości odwiedzających 
to gospodarstwo czeka smaczna, 
domowa kuchnia, życzliwa atmosfera oraz 
doskonałe usytuowanie pośród Beskidu 
Niskiego.
 
Gospodarze proponują wiele atrakcji. 
Są to m.in. warsztaty z bibułkarstwa, 
warsztaty batiku i pisanki łemkowskiej 
oraz wieczory pieśni łemkowskiej.

W gospodarstwie prowadzona jest pasieka, 
dzięki czemu można zaopatrzyć się 
w prawdziwy, zdrowy miód i poznać tajniki 
pracy pszczelarza.

Ponadto Państwo Wilczkowie posiadają 
czynne gospodarstwo rolne. 

Warto podpatrzyć hodowlę danieli 
i koników polskich.

Cennik:
Noclegi – od 35 zł/osobodoba
Posiłki:
- śniadanie – 15 zł
- obiad – 25 zł
- obiadokolacja – 20 zł
Warsztaty:
- 20 zł od osoby (przy grupach 
od 8 osób wzwyż za całość warsztatów)

Gospodarstwo Agroturystyczne Zakucie
Daliowa 53

38-485 Jaśliska 
e-mail: zakucie@vp.pl 

tel.: 13 43 103 81, 661 106 832
www.zakucie.pl

WARSZTATY U WILCZKÓW
Ostoja

W LIPOWCU



AGROTURYSTYKA

WARSZTATY U WILCZKÓW

Agroturystyka Ostoja w Lipowcu założona 
w 1998 r. przez Józefa Kuśnierza, powstała 
dzięki jego pasji do koni oraz miłości 
do Bieszczadów i Beskidu Niskiego. 
Gospodarstwo położone jest na terenie 
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy 
znajduje się dzika przyroda, góry, łąki, 
lasy – cisza i spokój. Stanowi doskonałą 
bazę wypadową w Bieszczady, Beskid 
Niski i na Słowację. To idealne miejsce 
na odpoczynek i rekreację.
 
Agroturystyka oferuje swoim gościom:
- pokoje o wysokim standardzie,
- domową i smaczną kuchnię,
- aktywny wypoczynek,
- jazdę konną dla początkujących,
- wycieczki konne.
Tutejsze szlaki zachęcają do turystyki pieszej, 
a okolica umożliwia uprawianie wielu sportów: 
jazda na rowerze, konna czy też paintball.

Można także zaszyć się z dobrą książką nad 
strumykiem i chłonąć ciszę, a wieczorami 
zorganizować spotkanie przy ognisku 
lub biesiadzie.
Istnieje możliwość odbycia wycieczki 
konnej po dzikich terenach wokół Lipowca 
i przejażdżki bryczką.
Gospodarstwo posiada także 
wypożyczalnię sprzętu sportowego. 
 
Cennik oraz opis atrakcji znajduje się 
na stronie internetowej agroturystyki.

Gospodarstwo Agroturystyczne Ostoja
Lipowiec 2

38-485 Jaśliska
tel.: 512 123 915, 501 739 249 

e-mail: kusniej@wp.pl 
www.lipowiec.pl 

www.aktywnylipowiec.pl

Ostoja
AGROTURYSTYKA

W LIPOWCU



Kołacyków 
Szczepońskich

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

FARFURNIA to malowniczo położone 
gospodarstwo agroturystyczne i zarazem 
pracownia rękodzieła prowadzona 
przez Janeczkę i Michała Kacprzyków.

Usytuowane na uboczu gospodarstwo  to 
idealne miejsce do wypoczynku, wyciszenia 
i poznania życia na łonie natury, która tutaj 
zachwyca o każdej porze roku i zaprasza 
do bliższych i dalszych wędrówek.
 
Właściciele gospodarstwa zapoznają 
Państwa z tajnikami tradycyjnego 
przetwórstwa mleka, masła, 
z wytwarzaniem serów kozich, 
konfitur i soków domowych oraz wędlin.

Wszyscy zainteresowani mogą spędzić 
więcej czasu w Farfurni i wypocząć 
na łonie natury.

Farfurnia

Janina i Michał Kacprzyk „Farfurnia”
Zawadka Rymanowska 40d

38-450 Dukla
e-mail: zawadka@farfurnia.pl 

tel.: 13 43 301 83
www.farfurnia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/
FARFURNIA/149719045132687?ref=ts&fref=ts

Pobyt z pysznym, zdrowym wyżywieniem 
w roku 2014 kosztuje – 85 zł od osoby 
(od 7 roku życia wzwyż, 
dla dzieci młodszych zniżki).

W Farfurni można wziąć też udział 
w wielu innych ciekawych warsztatach, 
więcej o tym na stronie internetowej 
oraz w 1. części oferty: 
Ludzie – warsztaty edukacyjne.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie 
lub mailowo.



Kołacyków 
Szczepońskich

WARSZTATY KULINARNE Z WYPIEKANIA

Kołacz to pszenne pieczywo obrzędowe, 
wypiekane przez Słowian. W dzisiejszych 
czasach nadal jest wypiekany, w szczególności 
na wsiach z okazji ważniejszych świąt 
bądź wesel. Tradycja ta wywodzi 
się z czasów panowania króla Jana 
Kazimierza, który nadał Szczepańcowej 
glejt (pozwolenie) na wypiek kołaczy. 
Jej mieszkańcy produkowali i sprzedawali 
kołacze przez wiele lat na odpustach, 
okolicznych targach, czy jarmarkach.

Kołacz wypiekany jest z ciasta drożdżowego 
o kształcie koła, średnicy do 10 cm. 
Na jego środek dodawany jest ser 
wymieszany z cukrem i żółtkami. Z ciasta 
drożdżowego można również tworzyć 
kukiełki w kształcie plecionek.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce 
i Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej 
przybliży turystom odwiedzającym nasz 
region tradycje wypiekania kołaczy.

Program warsztatów:
projekcja multimedialna (rys historyczny)
proces wytworzenia kołaczy
tradycja i rys historyczny
degustacja

Grupa: do 15 osób

Cena: 
– 10 zł od osoby 
– 200 zł opłata stała 

Cennik oraz opis atrakcji znajduje się 
na stronie internetowej.

Dom Ludowy w Szczepańcowej
Szczepańcowa, 38-457 Zręcin

Marta Żołna – Przewodnicząca 
KGW Szczepańcowa

tel. 509 394 633, 13 43 141 20
e-mail: gok@chorkowka.pl

www.gok.chorkowka.pl

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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