
SZLAKI:
Szlak żółty I: Osada turystyczna Czorsztyn – Kluszkowce – Lubań 
Szlak zielony I: Maniowy – polana Kudów
Szlak niebieski I: Maniowy – Huba – pod Kotelnicą
Szlak czerwony I: Gorce grzbietem Lubania na Turbacz
Szlak niebieski II: Wdżar – Lubań
Szlak żółty II: Obidowa – Turbacz
Szlak czerwony II:Czarna Góra – Niedzica Zamek 
Szlak niebieski II: Nowa Biała – Kacwin
Szlak zielony II: Nowa Biała – Krempachy – Dusztyn
Szlak żółty III: Falsztyn – Łapsze Niżne – Łapszanka – Osturnia
Szlak czerwony III: Łapsze Niżne – Kacwin

 Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego
Szlak rowerowy „Szlak Wokół Tatr”
Szlak rowerowy „Velo Dunajec”
 Szlak rowerowy „Pętla Spiska”
 Szlak rowerowy „Śladami Salamandry”
Szlak „Rowerem po Podhalu”
 Szlak rowerowy „Tropem rysia”
Szlak „Tropem Wilczej Watahy” – Turbacz Time Trial
 Szlak narciarstwa biegowego „Śladami Olimpijczyków” w Obidowej
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Gmina Czorsztyn
CZORSZTYN
  Ruiny Zamku 
  Pawilon Wystawowy PPN
  Rejsy po jeziorze statkiem   

oraz gondolami 
  Przystań Jędruś
     Przystań Harnaś
  Jezioro Czorsztyńskie

HUBA
  Zabytkowa kapliczka

KLUSZKOWCE
  Góra Wdżar / Ośrodek Czorsztyn-Ski 
  Wąwóz Papieski
  Osada Turystyczna 
  Ścieżka Przyrodniczo-leśnicza Modrzewie 

Przystań wodna Czorsztyn-Ski 

MANIOWY
  Kaplica cmentarna św. Sebastiana 
  Hala sportowa 
  Park rekreacyjno-sportowy Dolinka  

Micholowska

SROMOWCE WYŻNE
  Spływ przełomem Dunajca
  Izba Regionalna
  Kalwaria Sromowska
  Pawilon Wystawowy PPN
  Kościół pw. św. Stanisława BM
  Ośrodek „Orle Gniazdo”

SROMOWCE NIŻNE
  Kładka na Dunajcu 
  Kościół pw. św. Katarzyny
  Schronisko PTTK „Trzy Korony”
  Pawilon Wystawowy PPN
  Pieniński Park Narodowy
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Gmina Łapsze Niżne
     
FRYDMAN
 Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
 Kasztel we Frydmanie
 Piwnice we Frydmanie

FALSZTYN
 Rezerwat Zielone Skałki
 Platforma widokowa na Górze Żar 

NIEDZICA-ZAMEK
 Zamek Dunajec
 Wozownia zamkowa
 Cmentarz rodziny Salamonów 
 Spichlerz z XVIII w.
 Dawna celnica
 Plaża z atrakcjami turystyki wodnej
 Przystań statków

NIEDZICA
 Zapora i elektrownia im. Gabriela Narutowicza
 Kościół pw. św. Bartłomieja
 Prywatne muzeum Józefa Iwańczaka
 Wyciąg narciarski na Polanie Sosny

KACWIN
 Kościół pw. Wszyskich Świętych
 „Sypańce” do przechowywania płodów rolnych
 Wodospad na rzece Kacwiniance

ŁAPSZE NIŻNE
 Kosciół pw. św. Kwiryna
 Kalwaria spiska
 Muzeum sztuki sakralnej i ludowej „Sypaniec”
 Rezerwat Niebieska Dolina

ŁAPSZE WYŻNE
 Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 Grandeus

ŁAPSZANKA
 Kapliczka „Dzwonnica loretańska”

TRYBSZ 
 Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej
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Mapa atrakcji turystycznych 
Gminy Czorsztyn 

Gminy Łapsze Niżne
Gminy Nowy Targ
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Gmina Nowy Targ
DĘBNO 
 Kościół pw. św. Michała 
 Archanioła (UNESCO)

HARKLOWA 
 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

ŁOPUSZNA 
 Kościół pw. Trójcy Świętej
 Dwór Tetmajerów
 GOK Tischnerówka
 Gajówka Mikołaja

OSTROWSKO 
 lody tradycyjne

KREMPACHY 
 Kościół pw. św. Walentego
 Lorencowe Skałki

NOWA BIAŁA
 Obłazowa, Przełom Białki
 Kaplica pw. św. Marii Magdaleny
 Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

GRONKÓW
 Cisowa Skała

LUDŹMIERZ
 Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej

DŁUGOPOLE
 Torfowiska wysokie

PYZÓWKA
 Kościół pw. św. Jana

ROGOŹNIK
 Skałka Rogoźnicka

GORCE
 Gorczański Park Narodowy
 TURBACZ – schronisko PTTK
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Osturna

Gorczański Park Narodowy
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Atrakcje oraz zabytki 
 GMINA CZORSZTYN
CZORSZTYN

1. Zamek w  Czorsztynie wybudowany około 1350 r. był 
ośrodkiem władzy królewskiej i  siedzibą starostów.  Czę-
ściowo zrekonstruowane piwnice mieszczą ekspozycję 
muzealną. Do zwiedzania udostępnione są zachowane 
i  częściowo utrwalone ruiny zamku średniego i  górnego, 
renesansowa baszta Baranowskiego i Zieleniec. Z tarasów 

zamku górnego roztacza się ciekawa panorama na Zbiornik Czorsztyński, 
Pieniny Spiskie i Tatry. Z okien baszty Baranowskiego podziwiać można rów-
nież panoramę Podhala, Gorców i fragmentu Pienin Czorsztyńskich. 

2. Pawilon Wystawowy PPN  
W  pawilonie znajduje się wystawa o  tematyce związa-
nej z  przyrodą Pienin i  sposobami jej ochrony, a  także 
z  historią i  tradycjami regionu. Charakterystyczny jest 
tutaj ogródek z gatunkami roślin typowych dla Pienin. 
Wstęp do Pawilonu jest bezpłatny.
3a. Rejsy po Jeziorze statkiem Harnaś odbywają się co-
dziennie od 1 V do 15 X o każdej pełnej godzinie. Z pokładu 
tej pływającej kawiarni można podziwiać okoliczne zabytki 
architektury i  przyrody: Zamek Dunajec w  Niedzicy, zamek 
w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, skansen na półwy-
spie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński Park Narodowy. 
3b. Rejsy po Jeziorze gondolami Czorsztynianka odby-
wają się codziennie od 1 V do 30 IX, na szlaku łączącym Ru-
iny Zamku Czorsztyńskiego z Zamkiem w Niedzicy. Istnieje 
również możliwość wycieczek dookoła jeziora (czas trwania 
40 minut), przy minimum ośmiu osobach.
4a. Przystań Jędruś – klimatyczna przystań stanowiąca 
początek rejsu gondolami, ale także wyposażona w leżaki 
oraz hamaki stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku. 
W ofercie wypożyczalni sprzętu wodnego: kajaki, rowerki 
wodne, łódki dla wędkarzy. Dla najmłodszych plac zabaw 
z dmuchanym statkiem pirackim. 
4b. Przystań Harnaś – Port statku Harnaś z przepięknym 
widokiem na ruiny zamku. Przystań oferuje wypożyczalnię 
sprzętu wodnego: kajaki, rowerki wodne, łódki, a  także 
punkt gastronomii. 
5. Jezioro Czorsztyńskie – niewątpliwie jedna z najwięk-
szych atrakcji Gminy Czorsztyn. Nad jego spokojnymi wo-
dami górują tak bliskie Tatry. Wokół zalewu znajdują się 
liczne miejsca do wypoczynku i wędkowania, wypożyczal-
nie sprzętu wodnego, a w rejsy wypływają statki spacerowe 
i gondole.

HUBA 
6. Zabytkowa kapliczka 
Urokliwa kapliczka zbudowana z  kamienia na przełomie 
XVIII i XIX w. Jak głosi legenda, wybudowana w podzięce 
za cudowne uratowanie jednego ze żniwiarzy, porwane-
go przez trąbę powietrzną Podniesiony bardzo wysoko, 
w  trwodze zaczął żarliwie się modlić. Tornado osłabło, 

a chłop bez obrażeń wylądował na ziemi. W miejscu swojego cudownego 
ocalenia wzniósł jako dziękczynienie kapliczkę z polnych kamieni. 
KLUSZKOWCE 

7. Góra Wdżar – Ośrodek narciarski „Czorsztyn-Ski” – 
powulkaniczna i tajemnicza, z gniazdem smoka, anomaliami 
magnetycznymi i wspaniałym punktem widokowym. Wzno-
sząca się na 767 m n.p.m. góra Wdżar stanowi centrum spor-
tów zimowych. Zwolennicy jazdy na nartach czy snowboardu 
spotykają się na jej stokach, w  razie potrzeby oświetlonych 

i sztucznie naśnieżanych. Od kilku lat jest również doskonałą bazą dla zwolenni-
ków jazdy na rowerach, dzięki Joy Ride Bike Park, gdzie zostały wytyczone zjaz-
dowe trasy podnoszące poziom adrenaliny i endorfin. Atrakcją dla całej rodziny 
jest długi na 1000 m zjazd torem saneczkowym Alpin Coaster. 

8. Wąwóz Papieski w  Kluszkowcach to jedyne w  Polsce 
takie miejsce poświęcone pamięci Największego z rodu Po-
laków. 9 lipca 1978 r. Kardynał Wojtyła odprawił na polanie 
przed wejściem do wąwozu Mszę św. podczas oazowych 
Dni Skupienia Ruchu Światło – Życie. Na pamiątkę tego 
zdarzenia wybudowano tam ścieżkę edukacyjno-przyrod-

niczą, która biegnie trasą wyrobiska starego kamieniołomu andezytu. 
9. Osada Turystyczna Czorsztyn – powstała na początku 
lat 90-tych XX w. z wybranych obiektów budownictwa lu-
dowego i uzdrowiskowo-willowego z terenów przeznaczo-
nych pod przyszłe jezioro. Tworzą ją wille Leopolda Szper-
linga, Teofila Sanoka, Józefa Galoty, dwór Drohojowskich 
oraz zabytkowe piwniczki, którym przywrócono pierwotną 

funkcję użytkową, zachowując ich bryłę i formę. 
10. Ścieżka Przyrodniczo-leśnicza Modrzewie to miej-
sce stworzone do odpoczynku, wyposażone m.in. w plat-
formy widokowe, altany oraz mapy opisujące przebieg 
trasy i przyrodę rezerwatu. Do rezerwatu prowadzą 3 drogi 
leśne. Przy głównym wejściu podziwiać można panoramę 
Kluszkowiec, Tatr i Jeziora Czorsztyńskiego.
11. Przystań wodna Czorszyn-Ski na Jeziorze Czorsztyń-
skim oferuje plażę oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego 
m.in.: wypożyczanie rowerków wodnych, wypożyczanie łó-
dek, wypożyczanie kajaków. Na terenie przystani znajduje 
się punkt gastronomii i przytulny ogródek piwny. 

MANIOWY
12. Kaplica cmentarna – w Starych Maniowach znajdowa-
ła się na cmentarzu nad Dunajcem. Zbudowali ją w 1722 r. 
mieszkańcy Maniów i okolicy, w podziękowaniu za ocalenie 
od zarazy. Wzniesiona z  drewna modrzewiowego w  kon-
strukcji zrębowej. Ściany pokryte są gontem, a  pod sobo-
tami nie mają szalunku. Przeniesiona w  latach 1987–88 
z cmentarzem do Nowych Maniów. 
13. Hala sportowa przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Maniowach została oddana do użytku w roku 2008. Obok 
niej znajduje się wielofunkcyjny obiekt sportowy Orlik, 
boisko trawiaste i kompleks mini atletyczny. Hala ma 420 
miejsc siedzących i szeroką paletę możliwości sportowych. 
14. Park rekreacyjno-sportowy – Dolinka Micholowska
Otwarta przestrzeń aktywności ruchowej. Na jej terenie 
znajdują się m.in. Skatepark,  tor do jazdy na rolkach typu 
pumptrack, minirampa, siłownia zewnętrzna, stół do gry 
w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy jak również stoły 
piknikowe, czy ławy parkowe.

SROMOWCE WYŻNE 
15. Spływ Przełomem Dunajca – powstanie Przełomu 
Dunajca owiane jest wieloma legendami. W  jednej uj-
ście Dunajca wyrąbał mieczem Bolesław Chrobry. Inna 
mówi o  Ferkowiczu ścigającym króla węży, który ucie-
kając wyciął swym cielskiem wąwóz, robiąc ujście rzece. 
Niewątpliwie spływ Przełomem Dunajca stanowi jedną 
z największych atrakcji Pienin. Spływ tratwami flisackimi, 
bądź kilkuosobowym pontonem to spotkanie z dziką, nie-
zmienioną od lat przyrodą, a zatem najciekawszy sposób 
zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. 
16. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych, w któ-
rej są udostępnione zwiedzającym eksponaty związane 
z  regionem – sprzęty gospodarskie, wyroby rękodzieła 
oraz wystawy twórczości ludowej.
17. Kalwaria Sromowska – dzieło mieszkańców. Na górę 
prowadzi ponad sto pięćdziesiąt żwirowo-drewnianych 
schodów, które zakręcając siedmiokrotnie tworzą leśną ser-
pentynę. Ostatnie stacje znajdują się w miejscu, z którego 
można podziwiać Pieniny, Magurę Spiską oraz Tatry. 
18. Pawilon wystawowy PPN 
19. Kościół pw. św. Stanisława BM. Po uniesieniu kościo-
ła przez Dunajec w  1614, wzniesiono nowy, który spłonął 
w pożarze w roku 1734. Obecny murowany kościół zbudo-
wany został w roku 1875. Obok zabytkowej światyni znajdu-
ją się pomniki fundatorów kościoła, rodziny Drohojowskich. 
20. Ośrodek „Orle Gniazdo” – zbudowany w okresie mie-
dzywojennym z  inicjatywy Olgi Małkowskiej ośrodek har-
cerski, składający się z kilku budynkówsłużacych młodziezy 
i mieszkańcom
SROMOWCE NIŻNE 
21. Kładka w  Sromowcach Niżnych łączy dwa brzegi 
Dunajca, po polskiej i słowackiej stronie. Dzięki tej nowo-
czesnej, oryginalnej, 120-metrowej drewnianej konstrukcji 
powstała atrakcyjna pętla turystyczna łącząca drogę od 
Szczawnicy i Czerwonego Klasztoru ze szlakami turystycz-
nymi na Trzy Korony i Sokolicę.
22. Kościół pw. św. Katarzyny powstał ok. 1513 r. Nawa 
i  prezbiterium mają taką samą szerokość i  nakryte są da-
chem gontowym. Cenny zabytek stanowi gotycki tryptyk 
z końca XIV w. z kopią rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
23. Schronisko PTTK „Trzy Korony”– położone u  stóp 
najsłynniejszego pienińskiego szczytu jakim są Trzy Koro-
ny (982 m n.p.m.). Schronisko znajduje się u wejścia w je-
den z  najciekawszych szlaków Pienin Właściwych, który 
wiedzie dnem słynnego Wąwozu Szopczańskiego. Położo-
ne na wysokości 470 m n.p.m. 
24. Pawilon wystawowy PPN 
25. Pieniński Park Narodowy – transgraniczny polsko - 
słowacki park jest jednym z najcenniejszych pod względem 
przyrodniczym miejsc leżących w  Gminie Czorsztyn. Te-
ren, którego lasy zajmują 1665 ha położony jest na granicy 
polsko-słowackiej. W  parku wytyczono ok. 38 km szlaków 
turystycznych. Przy wejściach do parku w  Czorsztynie (2), 
Sromowcach Niżnych (22), Sromowcach Wyżnych – Kątach 
(16), Szczawnicy, Leśnicy (Słowacja), Czerwonym Klasztorze 
(Słowacja) znajdują się pawilony wystawowe z  ciekawymi 
ekspozycjami. 

 GMINA ŁAPSZE NIŻNE
FRYDMAN

1. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
Szkielet bryły został wzniesiony w stylu gotyckim, a w czasach 
renesansu wzbogacono go o wieżę z charakterystyczną atty-
ką, zwaną jaskółczymi ogonami. W kościele znajduje się uni-
katowy w skali europejskiej ołtarz dwustronny z XVIII wieku.  
2. Kasztel
Frydmański dwór obronny, zwany też kasztelem, powstał 
pod koniec XVI wieku. Fundatorem i budowniczym był Je-
rzy Horvath, ówczesny węgierski władca tych ziem. Kasztel 
służył mu za letnią rezydencję.  Dziś dwór jest własnością 
prywatną i nie jest udostępniany do zwiedzania.
3. Piwnice we Frydmanie
Dwa podziemne piętra, a na każdym trzy tonące w ciem-
ności 100-metrowe korytarze. Piwnice zostały zbudowane 
w I połowie XIX w. przez Andrzeja Horwatha w celu prze-
chowywania węgierskiego wina Dziś znajdują się na pry-
watnej posesji. Zwiedzanie możliwe za zgodą właściciela. 

FALSZTYN
 4. Rezerwat Zielone Skałki

Na terenie Falsztyna został powołany do życia rezerwat 
Zielone Skałki, mający za zadanie ochronę form skal-
nych zbudowanych z  wapieni jurajskich opadających 
stromymi urwiskami o wysokości 80–100 m na taflę za-
lewu czorsztyńskiego. Znajdowało się tu także siedlisko 
żbika. 
5. Platforma widokowa znajduje się na Górze Żar w Pa-
śmie Pienin Spiskich. Góra Żar (883 m n.p.m) jest ich naj-
wyższym szczytem. Z góry widok na przepiękne panora-
my Pienin, Tatr i Gorców oraz Jeziora Czorsztyńskiego.

NIEDZICA-ZAMEK
6. Średniowieczny zamek Dunajec w Niedzicy
XIV-wieczna warownia została ufundowana przez Kokosza 
Berzewiczego i  przez kilka stuleci strzegła granicy pol-
sko-węgierskiej. Obecnie, jest to jedyny zamek węgierski 
mieszczący się na terenie Polski. Z zamkiem jest związana 
legenda o ukrytym skarbie Inków. Nakręcono tu m.in. Wa-

kacje z duchami, Zemstę, Mazepę, Zwariowaną noc i sceny do serialu i filmu 
Janosik. Zamek jest udostępniony do zwiedzania.

7. Wozownia zamkowa
Ekspozycja prezentuje m.in. 16 zabytkowych pojazdów 
konnych wykonanych w Polsce i za granicą w latach 1900-
1939. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć czym różni się po-
wóz od karety, zapraszamy.
8. Cmentarz rodziny Salamonów
W 1936 r. Ilona Salamonowa pod urwistą skałą za zamko-
wym sadem założyła cmentarz rodziny z trzema grobow-
cami. Umieściła w jednym prochy męża sprowadzone z Bu-
dapesztu. 28 lipca 1977 r. złożone tam zostały prochy Ilony  
hr. Bethlen Alapi Salamon. 

9. Spichlerz z XVIII w.
Jest jednym z trzech budynków, ocalałych z dawnego, du-
żego folwarku zamkowego. Wzniesiony został pod koniec 
XVIII wieku. Służył do składowania zboża. Obecnie znajduje 
się w  nim wystawa etnograficzna oraz zrekonstruowana 
izba spiska, tzw. biała. 
10. Dawna celnica
Zbudowany z bali dwór, z gontowym dachem i mansardo-
wym pięterkiem, wzniesiony w latach 1920-25 przy drodze 
Czorsztyn - Stara Wieś Spiska, użytkowany był przez służby 
graniczne do czasu zmiany linii granicznej przy  budowie 
zbiornika sromowieckiego. 
11a. Piaszczysta plaża z atrakcjami turystyki wodnej
Jezioro Czorsztyńskie oferuje dla każdego miłośnika spor-
tów wodnych atrakcje turystyki wodnej: rejsy po jeziorze 
statkami i gondolami, jachty, kajaki, rowerki wodne, węd-
karstwo, kitesurfing.
11b. Przystań statków

NIEDZICA
12. Najwyższa ziemna zapora w  Polsce i  elektrownia 
wodna im. Gabriela Narutowicza
Elektrownia znajduje się u stóp najwyższej w  Polsce zapory 
ziemnej z centralnym uszczelnieniem glinowym. Wysokość 
zapory sięga 56 m a długość jej korony wynosi 404 m. Po-
niżej zapory znajduje się elektrownia wodna wyposażona 

w 2 turbiny odwracalne typu Deriaza o mocy nominalnej 2 x 46 MW. Elek-
trownia jest udostępniana do zwiedzania. 

13. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
Szczególne miejsce w gotycko-barokowym kościele zajmu-
je tryptyk św. Bartłomieja z 1452 r. oraz zwornik przedsta-
wiający herb fundatora kościoła – Kokosza Berzewiczego. 
W kościele warto znaleźć napis wykonany gotycką minu-
skułą o  treści: „Spowiedź bez żalu, miłość bez wierności, 
modlitwa bez serdeczności jest daremnym działaniem”.
14. Muzeum Józefa Iwańczaka 
Prywatne zbiory sztuki ludowej i obiektów rękodzieła Spi-
sza należące do rodziny Pana Józefa Iwańczaka. 
15. Wyciąg narciarski na Polanie Sosny
Ośrodek narciarski położony na zboczu granicznego szczy-
tu Sosny należącego do Magury Spiskiej ze wspaniałym 
i  niepowtarzalnym widokiem na Jezioro Czorsztyńskie 
i  Sromowieckie, elektrownię wodną, średniowieczny za-
mek, Pieniny i Tatry. Pół kilometra od ośrodka znajduje się 
granica polsko-słowacka. 

KACWIN
16. Kościół pw. Wszystkich Świętych 
Kościół gotycki, zbudowany przez rodzinę Berzewiczych na 
początku XV w., przebudowany w dobie baroku. Uszkodzo-
ny w 1431 r. podczas wojen husyckich. Od 1602 do 1632 r. 
został zamieniony na zbór. Po rekatolicyzacji Spisza, wrócił 
w ręce katolików. 
17. „Sypańce” to drewniane budynki z zewnątrz oblepione 
gliną lub ziemią, która zabezpieczała przed ogniem prze-
chowywaną w środku żywność – zboża i inne płody rolne. 
W Kacwinie zachowało się kilka autentycznych spichlerzy. 
18. Wodospady na rzece Kacwiniance
Wodospad „Mynarzko Bania” ma 7 m wysokości i 10 m sze-
rokości. Znajduje się w   samym centrum wsi Kacwin, tuż 
poniżej kościoła. Przez ponad 200 lat przy wodospadzie 
działały młyn i  tartak, zasilane energią spadającej wody. By 
zobaczyć wodospad należy skorzystać z uprzejmości wła-
ściciela przez którego posesję trzeba przejść. W  Kacwinie 

niedaleko granicy polsko-słowackiej znajduje się wodospad „Pod Upłozem”.
ŁAPSZE NIŻNE

19. Kościół pw. św. Kwiryna
Jedyny kościół w  Polsce pod wezwaniem św. Kwiryna, 
którego podobiznę widać na obrazie głównego ołtarza. 
Kościół pełni także funkcję centrum prężnie rozwijającego 
się kultu męczennika XX wieku – bł. Ks. Józefa Stanka, rodo-
witego łapszanina.
20. Kalwaria Spiska 
Stacje Drogi Krzyżowej i  tablice poświęcone są bł. Ks. Jó-
zefowi Stankowi naszemu rodakowi i  męczennikowi. Na 
wzniesieniu Kalwarii znajduje się 9 metrowy drewniany 
krzyż.
21. Muzeum sztuki sakralnej i ludowej „Sypaniec” znaj-
duje się przy kościele św. Kwiryna i jest prawdziwym skar-
bem kultury polskiego Spisza. XIX-wieczny sypaniec służył 
kiedyś do przechowywania zboża i ziemniaków, a po od-
nowieniu jest izbą regionalną z  ekspozycją etnograficzną 
i sakralną. 
22. Rezerwat Niebieska Dolina
Utworzony w  roku 1963 na obszarze zachodnich zboczy 
Kotelnicy i  fragmentach Doliny Strzyżawka. Jego celem 
jest protekcja oryginalnego zalesienia typowego dla Pienin 
– buczyny karpackiej. 

ŁAPSZE WYŻNE
23. Kościół pw. św. Piotra i Pawła 
Przez historyków nazwany jest spiską perłą rokoka. Hołdu-
jąc zasadzie nakazującej wypełnienie pustych przestrzeni, 
łapszański kościół stanowi jej odzwierciedlenie poprzez 
bogate, pełne złoceń elementy wyposażenia. 
24. Grandeus (795 m n.p.m.) to niewielkie wzniesienie 
w  północnej części Magury Spiskiej pomiędzy Durszty-
nem a Łapszami Wyżnymi, z panoramą na Tatry, Pieniny, 
Gorce i  Beskidy. Dla turysty szukającego odpoczynku, 
przygotowano na szczycie wzniesienia zadaszenie z  lu-
netą widokową i grillem. 

ŁAPSZANKA
25. Kapliczka „Dzwonnica loretańska”
Na Przełęczy nad Łapszanką gdzie rozpościera się najpięk-
niejsza panorama na Tatry dostępna ze strony polskie-
go Spisza, w  roku 1928 została wybudowana kapliczka 
„dzwonnica loretańska”. Odgłos dzwonów miał za zadanie 
rozpędzanie burzowych chmur.

TRYBSZ
26. Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej 
Prawdziwa perła drewnianej architektury sakralnej, wy-
budowana najprawdopodobniej w  1567 r. Jej najwięk-
szym skarbem jest siedemnastowieczna temperowa 
polichromia przedstawiająca najstarszą panoramę Tatr 
Bielskich oraz scenę Wniebowzięcia MB, której tłem jest 

krajobraz pieniński z zamkami w Czorsztynie i Niedzicy. 

  GMINA NOWY TARG
DĘBNO 

1. Kościół pw. Św. Michała Archanioła (UNESCO)
Zbudowany został w 1490 r., wieżę wzniesiono w 1601 r. 
Jego powstanie wiąże się z działalnością cystersów w Ludź-
mierzu. Ściany kościoła od wewnątrz zdobią unikatowe 
polichromie z  XV-XVI w., z  motywami geometrycznymi 
i  roślinnymi w  układzie pasmowym. Wewnątrz kościoła 

późnogotycki tryptyk w ołtarzu głównym z pocz. XVI w., zabytkowy krzyż 
z  1380 r., unikatowe cymbałki z  XV w. oraz tabernakulum z  pocz. XIV w. 
Obiekt w 2003 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Naturalnego UNESCO.
HARKLOWA 

2. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
Kościół w Harklowej został zbudowany ok. 1500 r., na miej-
scu poprzedniej świątyni. Budowla, wzniesiona w  kon-
strukcji zrębowej, otoczona sobotami, zachowała bryłę 
gotyckiego kościoła. We wnętrzu zachowały się auten-
tyczne elementy zdobnicze z czasu budowy. Są to przede 

wszystkim dwa gotyckie portale o wykroju ostrołukowym, przechodzącym 
w nieznacznie zaakcentowany łuk, tzw. ośli grzbiet; pozostałości polichromii 
patronowej z 1500 r. oraz późnobarokowe ołtarze – w głównym umieszczo-
no obrazy z pierwotnego  gotyckiego tryptyku z pocz. XVI w.
ŁOPUSZNA 

3. Kościół pw. Trójcy Świętej
Kościół jest budowlą  późnogotycką, orientowaną, trójdziel-
ną, jednonawową. Całe wnętrze zdobiła niegdyś XVI-wiecz-
na polichromia patronowa. Do dziś zachowała się ona jedynie 
we fragmentach – na deskach pochodzących z dawnych stro-
pów, które odkryto w czasie remontu w 1932 r., oraz na para-

pecie chóru. Obecne patronowe malowidła na stropie przedsionka pod wieżą 
i na belce tęczowej są w większości rekonstrukcją powtarzającą stare wzory.

4. Dwór Tetmajerów
Dzieje folwarku w Łopusznej sięgają XVI wieku. Dwór po-
wstał dużo później; wybudował go ok. 1790  r. Romuald 
Lisicki, konfederat barski. Najstarszy drukowany opis dwo-
ru znajduje się w  wydanym w  roku 1851 dziele  Dziennik 
podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego, poety doby 

romantyzmu, belwederczyka, uczestnika powstania listopadowego i  spi-
skowca, który po klęsce powstania schronił się w Łopusznej.

5. GOK Tischnerówka
Z  inicjatywy władz gminy Nowy Targ, rodziny Księdza 
Profesora i  społeczeństwa Łopusznej powstała drewnia-
na góralska chałupa dobudowana do Gminnego Ośrodka 
Kultury - ochrzczony „Tischnerówką” Dom Pamięci Ks. Prof. 
Józefa Tischnera, który był częstym gościem Ośrodka.
6. Gajówka Mikołaja w Łopusznej – wybudowana została 
przez Stefana Lgockiego, przed II wojną światową, w dolinie 
Łopusznej, przy południowej granicy GPN. Jako pierwszy 
zamieszkał w niej i pełnił obowiązki gajowego Mikołaj Kost-
kin – żołnierz armii rosyjskiej, który jako jeniec przybył do 
Łopusznej w okresie I wojny światowej. Obecnie w budynku 

tym znajduje się muzeum przyrodnicze. Można tu zobaczyć przyrodę gor-
czańskiej puszczy oraz dawną kancelarię leśniczego, w której zgromadzono 
narzędzia używane niegdyś do pracy w lesie, a także ekspozycję poświęconą 
działaniom partyzanckim w Gorcach w czasie II wojny światowej.
OSTROWSKO 

7. Lody tradycyjne
Lokal znajduje się przy drodze wojewódzkiej 969 łączącej 
Nowy Targ z  Nowym Sączem. W  niedalekim sąsiedztwie 
znajduje się szlak rowerowy VeloDunajec, dlatego jest to 
bardzo dobre miejsce żeby się zatrzymać i odpocząć bę-
dąc w trasie.

KREMPACHY
8. Kościół pw. Św. Walentego
Kościół budowany w  stylu przejściowym pomiędzy goty-
kiem a renesansem z początku XVI w. Wieża z dzwonnicą 
(cztery dzwony) u  zwieńczenia posiada hurdycję-balkon, 
z którego można oglądać panoramę z lotu ptaka całej wio-
ski oraz szerokiej okolicy z widokami na Tatry, Babią Górę, 
Gorce, Pieniny oraz Pieniny spiskie.
9. Lorencowe Skałki
Znajdują się po wschodniej stronie Dursztyńskiego Poto-
ku, który w tym miejscu tworzy przełom na drugą stronę 
grzbietu Skałek Dursztyńskich. Zbudowane są ze skał osa-
dowych – wapieni serii czorsztyńskiej, niedzickiej i czerte-
zickiej. Wyróżniają się dwie skały: masywne Basy oraz ma-

jąca kształt maczugi skała Gęśle, która jest pomnikiem przyrody. Przez długi 
czas eksploatowano tutaj na potrzeby lokalnego budownictwa wapienie, co 
doprowadziło do znacznego zniszczenia skał.   
NOWA BIAŁA 

10. Obłazowa, przełom Białki
Rezerwat „Przełom Białki”– jedna z wizytówek regionu 
przyciąga turystów malowniczym krajobrazem, z  wi-
jącym się pomiędzy okazałymi skałami korytem rzeki. 
Rezerwat obejmuje krótki przełom rzeki Białki, po-
między skałkami Kramnicą (688 m n.p.m) na prawym 

brzegu i Obłazową (670 m n.p.m) na lewym. Na południowym zboczu 
Obłazowej znajduje się wejście do Jaskini Obłazowej, gdzie odkryto 
najstarszy na świecie, liczący 30 tys. lat bumerang.

11. Kaplica pw. św. Marii Magdaleny – gdzie co roku jest 
odprawiany odpust 22 lipca na który licznie przychodzą 
mieszkańcy Nowej Białej jak i okolicznych wsi. Kaplica jest 
usytuowany prze drodze wiodące od cmentarza parafial-
nego na starym szlaku łączącym spisz z podhalem. Teraz 
tą drogą prowadzi Szlak Gotycki.
12. Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w No-
wej Białej był konsekrowany 1748 r. Parafia została erygo-
wana w 1500 r. W niedziele o godz. 11.00 są odprawiane 
Msze Święte w języku słowackim.

GRONKÓW 
13. Cisowa Skała
Cisowa Skała lub Cisowa Skałka – pojedyncza skała na gra-
nicy Pogórza Bukowińskiego i  Kotliny Orawsko-Nowotar-
skiej w pobliżu wsi Gronków. Jest widoczna z szosy Nowa 
Biała – Białka Tatrzańska. Widoczna jest po prawej stronie, 
naprzeciwko znajdującej się tuż przy szosie skały Obłazo-
wej i parkingu.

LUDŹMIERZ 
14. Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej
Kościół i  parafia Wniebowzięcia NMP w  Ludźmierzu są 
najstarszymi na Podhalu. Wisław, bp krakowski, zezwala 
wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Gryficie wznieść 
świątynię ku czci Matki Boskiej (1234). Był to czas rozbicia 
dzielnicowego w Polsce. 

DŁUGOPOLE 
15. Torfowiska wysokie
Na południe od wsi rozciągają się podmokłe grunty wyko-
rzystywane jako łąki, pastwiska, lasy i torfowiska. Torfowi-
ska wysokie dotrwały do dziś na tzw. Cyrli, a na Puściźnie 
rośnie obecnie las sosnowy. 

PYZÓWKA 
16. Kościół pw. św. Jana w Pyzówce
Od początku Pyzówka należała do parafii św. Marcina w Kli-
kuszowej, dopiero zaś od lat osiemdziesiątych XX w. po 
wybudowaniu kościoła stała się wsią parafialną. Obecnie 
kościół jest jednonawowy z  wieżą ułożoną niesymetrycz-
nie. Wokoło znajdują się kapliczki Stacji Męki Pańskiej z pła-

skorzeźbami wykonanymi z drewna. Na placu znajduję się kamienna grota 
Matki Bożej oraz pomnik Jana Pawła II.
ROGOŹNIK

17. Skałka Rogoźnicka
Rezerwat przyrody Skałka Rogoźnicka jest rezerwatem 
przyrody nieożywionej. Znajduje się w podhalańskiej, za-
chodniej części Pienińskiego Pasa Skałkowego, w pobliżu 
wsi Rogoźnik i Maruszyna, z których prowadzą nieznako-
wane ścieżki w rejon ostańca. Powierzchnia rezerwatu wy-

nosi 2,8 ha. Rezerwat utworzono w 1961 roku.
GORCE

18. Gorczański Park Narodowy – został powołany do 
życia w  1981 roku. Rozciąga się on od centralnej aż po 
północno – wschodnią część Gorców. Obszar ten należy 
do wyjątkowo atrakcyjnych pod względem turystycznym, 
a największą wartość mają tu przede wszystkim polany re-
glowe, a także spory kompleks leśny. Bogata roślinność jest 

idealnym miejscem egzystencji licznych zwierząt bezkręgowych, zwłaszcza 
owadów. Co ciekawe, blisko dwadzieścia gatunków żyjących tu zwierząt zo-
stało wpisanych do tak zwanej Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Wśród 
nich znalazły się między innymi ptaki: orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, 
orzeł przedni, puchacz, sóweczka, włochatka, a także ssaki, takie jak: mro-
czek posrebrzany, niedźwiedź brunatny, popielica, rzęsorek mniejszy, ryś, 
wilk oraz żbik.

19. Turbacz (1310 m n.p.m) – najwyższy szczyt Gorców 
– schronisko 
Położony w  Waksmundzie najwyższy szczyt Gorców od 
którego we wszystkich kierunkach odbiega 7 grzbietów 
górskich o różnej długości. Nieopodal szczytu znajduje się 
schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystycz-

no-Krajoznawczego, położone poniżej szczytu Turbacza w Gorcach, tuż przy 
granicy z  Gorczańskim Parkiem Narodowym. Znajduje się na wysokości 
1283 m n.p.m. na skraju polany Wolnica, wchodzącej w skład Hali Długiej.

SZLAKI PIESZE:
Szlak żółty: Osada turystyczna Czorsztyn Kluszkowce – Ja-
worzyny Ochotnickie – Lubań, długość trasy: 8,7 km, najła-
godniejszy szlak na Lubań, dolna część szlaku przebiega obok 
Rezerwatu Modrzewie, gdzie znajduje się ścieżka przyrodnicza 
z  przystankami, pięknie opisanymi tablicami informacyjnymi 
oraz ławeczkami, skąd można podziwiać Tatry, jezioro i zamki.

Szlak zielony: Maniowy – polana Kudów, długość trasy: 7 km, zróżnicowany, 
w dolnej i górnej części przepleciony widokowymi polanami, z których rozlega 
się widok od Pienin, przez Tatry, Jezioro Czorsztyńskie, zamki aż po Babią Górę.
Szlak niebieski: Maniowy – Huba – pod Kotelnicą – długość trasy: 3 km, szcze-
gólnym atutem jest rozległa panorama od Pienin, przez Tatry do Babiej Góry, 
z rozpościerającym się jeziorem czorsztyńskim u podnóży. 
Szlak czerwony: Gorce grzbietem Lubania na Turbacz.
Szlak żółty II: Obidowa – Lepietnica – polana Spalone – polana Rozdziele – 
schronisko na Turbaczu. Szlak prowadzący w większości bez znaków, przez typo-
wo gorczańskie polany z szałasami.
Szlak czerwony II: Czarna Góra – Dolina Bryjowego Potoku – Pawlikowski 
Wierch – Łapsze Wyżne – Grandeus – Dursztyn – Jurgowskie Stajnie – Żar - Prze-
łęcz Przesła – Cisówka – Niedzica Zamek , długość trasy: 24,5 km
Szlak niebieski II: Nowa Biała – Przełom Białki – Trybsz – Pawlikowski Wierch 
– Przełęcz nad Łapszanką – Kopylec – Pieskowy Wierch – Kacwin, długość trasy: 
17,7 km
Szlak zielony II: Nowa Biała – Krempachy – Lorencowe Skałki – Gęśle – Dusztyn, 
długość trasy: 6,8 km
Szlak żółty III: Falsztyn – Łapsze Niżne – Łapszanka – Osturnia (Słowacja), dłu-
gość trasy: 16,4 km 
Szlak czerwony III: Kościół św. Kwiryna w Łapszach Niżnych – Jakubia Góra – 
Kacwin kościół – Kacwin Granica Państwa, długość trasy: 9 km

SZLAKI ROWEROWE: 
„Szlak Wokół Tatr”
W Gminie Nowy Targ mamy 45 km tras rowerowych na od-
cinkach Ludźmierz-Rogoźnik, Ludźmierz-Obidowa, Gronków-
-Dursztyn. Przez teren Gminy Łapsze Niżne wiedzie prawie 
13 km tego szlaku. Jest to wspólny polsko-słowacki markowy 
produkt turystyczny Euroregionu „Tatry”, w  ramach którego 

powstaje ponad 250 km pętli wokół Tatr trasami rowerowymi, narciarskimi i bie-
gowymi. Przebiegają one przez położone po obu stronach Tatr historyczno-kul-
turowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza. 
Polsko-słowacka „Pętla Spiska” o  kształcie pętli wiedzie po urokliwych spi-
skich miejscowościach na dystansie 43,7 km. 
Szlak rowerowy „Velo Dunajec”
Szlak o długości 9 km rozpoczynający się w Waksmundzie od granicy z Nowym 
Targiem, do Harklowej. Jest to integralna część szlaku, który rozpoczyna się w Za-
kopanym, a kończy w Wietrzychowicach. W Gminie Łapsze Niżne, również jest 
odcinek „Velo Dunajec” we Frydmanie i Falsztynie.
Szlak rowerowy „Śladami Salamandry”
Rozpoczyna się w Ostrowsku obok ogólnodostępnego parkingu gdzie znajduje 
się tablica informacyjna o sieci szlaków oznakowanych w ramach I Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopolskiego „Chodźcie na Turbacz”. Trasa o  dłu-
gości 4,3 kilometra, oznaczona nr 3, odpowiednia jest dla miłośników rowerów 
MTB. Trasa łączy się z trasą nr 1, którą można udać się na Turbacz.
Szlak rowerowy „Tropem Rysia”
Rozpoczyna się w miejscowości Łopuszna na ul. Pod Górą gdzie znajduje się tablicz-
ka informacyjna. Trasa o długości 5,4 - kilometra, oznaczona nr 4, odpowiednia jest 
dla miłośników rowerów MTB, ze względu na stromizny na ok. 5 km należy zachować 
szczególną ostrożność. Trasa łączy się z trasą nr 1, którą można udać się na Turbacz. 

Szlak „Rowerem po Podhalu”
Atrakcyjna trasa rowerowa łącząca Gorce z  Ludźmierzem. Jej przebieg 
z dala od uczęszczanych szlaków i dróg poprzez centralne Podhale umożli-
wia obcowanie z naturą i przepięknymi widokami na Tatry i Podhale. Szlak 
został wytyczony przez wioski Obidowa, Klikuszowa, Pyzówka, Morawczy-
na, Krauszów, Ludźmierz. Całość trasy przebiega przez teren Gminy Nowy 
Targ. 
Tropem Wilczej Watahy - Turbacz Time Trial
Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr. 969 z  ul. 
Nowotarską i ul. Kościelną gdzie znajduje się tablica informacyjna o sieci 
szlaków oznakowanych w  ramach I  Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego „Chodźcie na Turbacz”. Trasa o długości 11 kilometrów, 
oznaczona nr 1, odpowiednia jest ze względu na zakręty i  stromizny dla 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy i rowerzystów.

SZLAKI NARCIARSTWA BIEGOWEGO: 
Obidowa – szlak narciarstwa biegowego “Ślada-
mi Olimpijczyków”
 Z 11 km szlaku biegnącego od leśniczówki w Obidowej 
aż do schroniska na Turbaczu skorzystać mogą zarówno 
osoby pragnące rozpocząć swoją przygodę z biegówkami, 
w tym dzieci, jak też bardziej zaawansowani biegacze. Jest 

to możliwe ze względu na fakt, iż ponad 4 km etap szlaku jest bardzo łagodny, 
natomiast 2 etap (znajdujący się powyżej zadaszonej wiaty przystankowej) 
polecany jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników. W okresie letnim 
tą samą trasę można pokonywać na rowerze. 
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