
Wycieczki piesze i autokarowe do SKAMIENIAŁEGO MIASTA w Ciężkowicach 
 

Czas zwiedzania rezerwatu:: 1,5 – 2,5 godziny, w zależności od wariantu trasy. 
 

Na trasie wycieczki pieszej znajdują się: 

- rezerwat Skamieniałe Miasto, 

- Wodospad Czarownic i Wąwóz Czarownic. 
 

W pobliżu miejsce na ognisko oraz obiekty restauracyjne w Ciężkowicach i Zborowicach. 
 

Istnieje możliwość poszerzenia programu wycieczki w rejonie Skamieniałego Miasta o: 

- ekspozycję Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, 

- zabytkowy Rynek Ciężkowic, 

- Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja w Ciężkowicach,  

- Dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 

 

         Szczególnie liczne nagromadzenie spektakularnych i różnorodnych form 

skałkowych oraz wysokie walory estetyczne powodują, że obiekt ten należy do 

jednych z najbardziej znanych i cenionych w polskich Karpatach. Przy wschodniej 

granicy rezerwatu znajduje się Wodospad Ciężkowicki znany też jako Wodospad 

Czarownic oraz jeden z najpiękniejszych i najgłębszych kanionów na polskich 

pogórzach. Na stale zawilgoconych ścianach skalnych wykształciły się niezwykłe, 

różnogatunkowe zbiorowiska glonów, mszaków i porostów, a strome ściany jaru, 

plusk potęgowany echem spływającej lub sączącej się z wodospadu wody oraz 

charakterystyczny mikroklimat chłodu i wilgoci nadają temu miejscu aspekt 

tajemniczości. Skamieniałe Miasto to miejsce magiczne, a jego wyjątkowość 

i oryginalność podkreślają liczne lokalne legendy wiążące jego powstanie 

z działalnością sił nadprzyrodzonych. Kształty piaskowcowych skałek - ambony, 

baszty, grzyby skalne oraz platformy, płyty, ścianki, grzędy, progi otrzymały 

własne nazwy, np. Piramidy, Grzybek, Czarownica, Orzeł, Borsuk...  
 

 
Istnieje możliwość poszerzenia wycieczki autokarowej o pobliskie - poniższe obiekty: 
 

 

Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach. W kolekcji znajduje się ponad 100 uli: 

kłodowych, figuralnych, snozowych, ramkowych, a także słomianych kószek. Istnieje 

możliwość zwiedzanie skansenu i muzeum z przewodnikiem, w tym interaktywnej 

wystawy „Sekrety ula”, odkrywającej tajniki z życia rodziny pszczelej.  

Do wyboru także warsztaty pszczelarskie, degustacja miodów naturalnych na ciastkach 

miodowych, rekreacyjna przejażdżka wozem konnym po okolicy ok. 3km, jazda 

wierzchem (kucyki, hucuły, osły), wizyta z Gospodarzem u zwierząt, zabawy  

w Pszczelej Wiosce, spacery w parku oraz pamiątkowe zakupy w „ Мiodowej Spiżarni”. 
 

 

 

Lipnica Murowana – miejscowość związana z postacią św. Szymona oraz słynącą  

z konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego, organizowanego od 1958r., 

- zabudowy Rynku z drewnianymi domami podcieniowymi, 

- gotyckiego kościóła pw. św. Andrzeja Apostoła z XIV wieku; 

- drewnianego kościoła św. Leonarda z XV w (UNESCO). 
 

- dwór obronny w Jeżowie, 

- miejscowość Bobowa - jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w których wyrabia się koronki 

metodą klockową i znajdują się ślady obecności chasydów i słynnego cadyka Halberstama. 
 

www.geoasysta.pl 

 


