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Babiogórski Park Narodowy

Fascynująca przyroda,  urzekający krajobraz,  cudowne widoki

Babiogórski Park Narodowy utworzono w 1954 r. jako jeden z pierwszych w Polsce. O jego cennych wa-
lorach przyrodniczych świadczy fakt objęcia masywu Babiej Góry specjalnym statusem Rezerwatu Bios-
fery. To tutaj właśnie wznosi się Babia Góra z najwyższym szczytem Beskidu Wysokiego – Diablakiem 
-1725 m. n.p.m. 

W Zawoi Markowej, w stylowym drewnianym budynku mieści się Ośrodek Edukacyjny BgPN . W jego 
skład wchodzi ekspozycja muzealna złożona z części przyrodniczej i etnograficznej oraz ogrody: Ogród 
Roślin Babiogórskich (alpinarium) i niezwykły Ogród Zmysłów. 

W Babiogórskim Parku Narodowym oprócz licznych profesjonalnych szlaków turystycznych przygoto-
wano także 9 ścieżek edukacyjnych. Przybliżają one walory przyrody babiogórskiej, również kulturę, 
tradycję i architekturę budowlaną mieszkańców okolicznych wsi. Jedna ze ścieżek - Dolina Rybnego 
Potoku daje turystom możliwość zaznajomienia się z zamieszkującymi tereny BgPN ssakami, ptakami, 
rybami, płazami i gadami. Inne np. Śladami Wawrzyńca Szkolnika dają możliwość zaznajomienia się 
z charakterystycznymi elementami architektonicznymi budownictwa regionalnego. 

rekreacja, edukacja i aktywny wypoczynek

kapliczka domkowa 
w zawoi Mosorne

 

atrakcje turystyczne

czas na 
witamy w Gminie zawoja!
Trafiliście Państwo do jednego z najpiękniejszych zakątków w Polsce. Właśnie 

tu czekają na Was bajeczne krajobrazy z Królową Beskidów – Babią Górą, 

przepyszna kuchnia, interesujący folklor babiogórski i sztuka ludowa regionu. 

W Zawoi znajdziecie jedyne w swoim rodzaju obiekty rekreacyjne i eduka-

cyjne, funkcjonalne zaplecze noclegowe, gotowe przyjąć jednorazowo ponad 

trzy tysiące turystów, zabytki Szlaku Architektury Drewnianej oraz dziesiąt-

ki kilometrów szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. Nade wszystko 

zaznacie tu gościnności, którą długo będziecie wspominać!  

Foto???  (PM)

Gminna informacja turystyczna
Izba Pamięci Jana Pawła II, 
Zawoja Wilczna, tel. 500 659 607, 508 553 138

Babiogórskie Centrum Kultury 
Zawoja Centrum, tel. 33 877 50 66, fax. 33 877 69 49
e-mail: bck@zawoja.pl

informacja turystyczna

zawoja.pl
zapraszamy na

facebook.com/wirtualna.zawoja

ZawojĘ

pasma górskie

Gmina Zawoja położona jest na obszarze Beskidu Wysokiego. Otoczona jest następującymi pasmami 
górskimi: Babiej Góry, Policy oraz Jałowca. Na ich terenie wytyczono setki kilometrów szlaków tury-
stycznych Babia Góra to drugie (po Tatrach) wzniesienie w Polsce pod względem wysokości. Polica to 
najwyższa góra w Polsce znajdująca się w całości na terenie naszego kraju (od podnóża po szczyt). Na 
tych terenach rozlokowane są także liczne szlaki rowerowe, które przyciągają liczne rzesze fanów spra-
gnionych wyjątkowych turystycznych wrażeń i sportowych emocji. 

Hala barankowa
Hala Barankowa to polana związana z tradycyjną 
gospodarką pasterską. Miejsce to jest wyjątko-
wym obiektem antropogenicznym kultury ba-
biogórskiej. Na polanie praktykuje się sezonowy 
(kwiecień – wrzesień) wypas owiec. Znajduje 
się tam pasterski szałas w którym można nabyć 
wyroby charakterystyczne dla tradycyjnej „kuch-
ni pasterskiej”. Są to szeroko znany oscypek (o 
charakterystycznym smaku) oraz bundz i żętyca. 
Hala znajduje się w Zawoi Górnej, w Paśmie Jało-
wieckim. Można tam dotrzeć czarnym szlakiem. 

Wypas owiec prowadzony jest także w Skawicy 
przy drodze na Suchą Górę (oscypek na Skawicy 
podczas Festiwalu oscypka i serów wszelakich 
wybrano jako najlepszy góralski ser) oraz w Za-
woi Policzne na stokach Mosornego Gronia.  To 
kontynuacja rodzimej tradycji i zarazem współ-
czesny przykład mądrej „polityki ekologicznej”.

przysłop
Przysłop to typowy dla beskidzkich wsi przysiółek, czyli mała osada położona niedaleko wsi. Jest on 
malowniczo zlokalizowany na wysokości 700 m. n.p.m. Można tam spotkać stare drewniane domy, piw-
niczki, studnie i liczne przydrożne kapliczki. Znajduje się tu także znany klasztor oo. Karmelitów Bosych, 
również elektrownia wiatrowa oraz wieża widokowa. Przysłop jest wspaniałym punktem widokowym. 
W okolicy określa się go często „Zawojską Gubałówką”. Działa tu jedyny na świecie producent szachów 
dla trójki graczy. Funkcjonują też producenci zabawek z drewna oraz liczne atrakcyjne gospodarstwa 
agroturystyczne.  

wodospad Mosorczyk

Wodospad Mosorczyk znajduje się na Mosornym 
Potoku, leży przy niebieskim szlaku prowadzą-
cym z Zawoi Mosorne na Halę Śmietanową. Wą-
wóz potoku  położony jest w ustronnym, leśnym 
zakątku. Jest to naturalny wodospad, jeden z naj-
wyższych i najładniejszych w całych Beskidach. 
Ma wysokość 8 m., woda spada tutaj z pionowego 
progu zbudowanego z warstw fliszu karpackiego. 
Takiej naturalnej atrakcji nie przegapi zapewne 
żaden szanujący się turysta.

babia Góratrails

Kompleks 20 km górskich tras rowerowych tzw. singletracków, które powstały we współ-
pracy Gminy Zawoja ze słowacką Gminą Oravská Polhora, wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą: tor rowerowy typu pumptrack, park rowerowy, budynek techniczno-socjalny, oraz oznakowanie 
istniejących dróg gminnych i leśnych, mający na celu połączenie obu gmim.  Kompleks po polskiej stronie 
to 14,5 km tras podjazdowych i zjazdowych wokół Mosornego Gronia, o różnym stopniu trudności, któ-
re umożliwiają rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia.

park linowy Las przygód

Należy do Centrum Górskiego Korona Ziemi. 
Obiekt to 1,5 hektara terenu, który dostarcza 
zwolennikom adrenaliny niezatartych wrażeń. 
Poza nimi także ponad pół km linowej zabawy w 
jodłowo-świerkowym lesie, gdzie czeka ponad 
60 atrakcji i 15 niespodzianek, a także 4 trasy 
o różnej skali trudności. Do dyspozycji gości jest 
również ścianka wspinaczkowa i tyrolki. Najsłyn-
niejszą atrakcją parku jest „Podniebny spacer 
w koronie drzew”. Warto odwiedzić – będzie co 
wspominać. 

kolej Linowa Mosorny Groń

Nowoczesna kolej linowa, stanowiąca doskonale położone miejsce wypadowe na górskie 
szlaki. Dodatkowo w skład ośrodka wchodzą: wygodny hotel, nowoczesna restauracja i sty-

lowa karczma. Ze szczytu Mosornego Gronia podziwiać można zapierające dech w piersiach widoki na 
masywy: Babiej Góry, Policy, Jałowca, na Beskid Żywiecki oraz Tatry. Jest to wspaniały teren do uprawia-
nia sportów zimowych: narciarstwa, snowboardu. W lecie zaś rowerzyści mogą korzystać ze znakomicie 
przygotowanych ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie tego kompleksu. 
więcej na: pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-gron.html 

park czarnego daniela

Wizyta w tym gospodarstwie to nie 
lada gratka nie tylko dla miłośników 
przyrody. Można w nim przeżyć nie-

zapomnianą przygodę wśród zwierząt, które nie 
tylko nie uciekają od człowieka, ale chętnie do 
niego podchodzą i pozują do zdjęć. Park zwiedza 
się w towarzystwie gospodarzy. Oprócz czar-
nych żyją tu również daniele płowe, porcelano-
we i białe. Pozostałe zwierzęta, które można tu 
spotkać w parku to: jelenie szlachetne (karpackie 
i białe jest zoologicznym wyjątkiem), biała sarna 
(rogacz albinos), lamy, owce (kameruńskie i bre-
tońskie), koniki huculskie, kucyk, koza, koty i pies. 
więcej na: podpolice.pl.

ośrodek jady konnej dyzma

Ośrodek Jazdy Konnej Dyzma działa 
w Zawoi już od 20 lat. Położony jest 
na trasie szlaku Transbeskidzkiego 

oraz  szlaku „Konno przez Podbabiogórze”. Prowa-
dzona jest tu nauka jazdy dla początkujących i za-
awansowanych. Kadra to doświadczeni instrukto-
rzy i przodownicy Górskiej Turystyki Jeździeckiej  
PTTK oraz instruktorzy Polskiego Związku Jeź-
dzieckiego. Kontakt 502 705 967,  503 878 751. 
więcej na: Facebook - stajnia pod babią Górą 
„dyzma” i na www.zawojska.republika.pl

Żurek. wytwórnia szachów

izba pamięci jana pawła ii

W budynku tzw. Księżówki w Zawoi Wilcznej 
mieści się Gminna Informacja Turystyczna oraz 
Izba Pamięci Jana Pawła II, w której można zoba-
czyć fotografie z pobytu kardynała Karola Woj-
tyły w Zawoi i okolicach oraz zobaczyć projekcję 
filmu poświęconego Jego wielokrotnej obecności 
pod Babią Górą

obiekty sportowe
Hala widowiskowo-sportowa - Zawoja Centrum. Boiska, siłownia, sauna, sala fitness., tel. 33 877 65 60, 
czynna: pon.-pt. 7.30-22.00, w weekendy rezerwacja. 
stadion sportowy  BCS „Zawoja” - Zawoja Centrum. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, tel. 698 
674 165.
boisko wielofunkcyjne zespołu szkół – Zawoja Centrum, tel. 33 877 65 60.
stadion sportowy LKS „Huragan” – Skawica, tel. 33 877 54 88.
kompleks sportowy Moje boisko „orlik” – Zawoja Wilczna. Duże boisko wielofunkcyjne, 3 korty teni-
sowe, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej. Czynny od 1 marca do 
30 listopada. Możliwość rezerwacji boisk, tel. 605 205 905.
skate park,  Zawoja Centrum. Nawierzchnia betonowa, przeszkody: fun box, bank, quarter, 2x grind box, 
rail, ławeczka.
siłownia plenerowa i plac zabaw dla najmłodszych – Zawoja Mosorne (przy szkole podstawowej).

baseny oGóLnodostępne
basen & spa – „Jawor” Zawoja Wilczna, tel. 33 8775 198
basen rekreacyjny i strefa wellnes&spa – „Beskidzki Raj”, Przysłop, tel. 33 486 50 00

wyciaGi narciarskie
ośrodek turystyczno narciarski Mosorny Groń – zawoja policzne. Kolej linowa, tel. 33 872 64 29
wyciągi baca. Zawoja Czatoża. Wyciągi orczykowe, tel. 692 335 200
wyciągi wojtek. Zawoja Czatoża. Wyciągi orczykowe,  tel 33 877 58 80

pLaŻowisko
Zawoja Składy. Boisko do siatkówki plażowej i miejsce na ogniska położone przy rzece.

„Pstrąg Zawojski” – Zawoja Mosorne, tel. 33 877 56 78
Karczma „Dzika Chata” – Zawoja Podryżowana, tel. 33 877 66 00
Karczma „Tabakowy Chodnik” – Zawoja Widły, tel. 535 275 265
Karczma „U Kuby” – Zawoja Podsot, tel. 577 510 580
Karczma „Zawojanka” – Zawoja Centrum, tel. 787 559 746
Karczma „Zbójnicka” – Zawoja Policzne, tel. 33 488 32 52, 603 073 188
Kawiarnia „Hanka” – Zawoja Składy, tel. 694 884 886
Kawiarnia „Polański” – Zawoja Centrum, tel. 33 823 20 60
Pizzeria „Sorento” – Zawoja Centrum, tel. 33 877 55 77
Pizzeria i Pub „Fantazja” – Zawoja Składy, tel. 518 647 790
Restauracja „Jawor” – Zawoja Wilczna, tel. 33 877 51 98
Restauracja „Staropolska” – Zawoja Centrum, tel. 505 860 624
Restauracja „Tangara” (Mosorny Groń) – Zawoja Policzne, tel. 502 704 242
Restauracja „Beskid” – Zawoja Wilczna, tel. 512 618 618
Zajazd – Skawica Centrum, tel. 513 957 195

Chodnik zbójnicki Józefa Baczyńskiego w Ska-
wicy – droga do królowej Beskidzkich Jaskiń. Do 
jednej z największych w Beskidach jaskiń – Obli-
cy można dojść z pomocą questu, który prowadzi 
zbójnickim traktem, gdzie przed laty wędrowali 
beskidzcy zbójnicy na czele ze swoim Harnasiem 
– Józefem Baczyńskim, zwanym Skawickim. 

Podczas wędrówki questem urokliwą doliną 
Sołtysiej Skawicy odwiedzisz także ciekawe 
przyrodniczo i widokowo miejsca, z m.in. okazałą 
Jaskinią Oblica*. Quest można pobrać na stronie: 
zawoja/turystyka/.... 

* Uwaga! Jaskinia nie jest jeszcze dostępna do zwie-
dzania w środku, wejście na własną odpowiedzialność.  

Galeria na ucieche
Galeria na Ucieche – galeria twór-

czości ludowej w Zawoi. Można tu nabyć wy-
twory rękodzieła artystycznego (współczesne 
i tradycyjne), rzeźby, obrazy, ozdoby oraz pro-
dukty lokalne. To miejsce to nie tylko sklep, ale 
także: część wystawiennicza, miejsce spotkań z 
Twórcami Ludowymi, autorami książek, lokalny-
mi działaczami oraz innymi osobami związanymi 
swoją działalnością z regionem babiogórskim. 
Organizowane są tutaj także interesujące warsz-
taty zarówno dla dzieci jak i dorosłych. więcej 
na: naucieche.pl

pracownia cacane patchworki
W pracowni można zakupić praktyczny i zarazem estetyczny patchwork z nutką artyzmu 

oraz uczestniczyć w inspirujących warsztatach artystycznych dostosowanych do umiejętności i zainte-
resowań uczestników. Kontakt:  Zawoja Wilczna 176, tel.605 220 397. więcej na: lidiaolesinska.wix.
com/cacane

chodnik zbójnicki w skawicywarto odwiedziĆ

kościół 
w zawoi centrum

Kościół parafialny w Zawoi Centrum pw. św. Kle-
mensa papieża - wzniesiony w latach 1757-1759, 
gruntownie przebudowany w roku 1888. Jego 
bryła odbiega od stereotypowego wizerunku 
drewnianego kościółka polskiego, nawiązując 
do wzorów niemieckich i szwajcarskich. Obiekt 
ten uchodzi za jedną z największych i najpięk-
niejszych drewnianych świątyń w Polsce; leży 
na szlaku architektury drewnianej. Malowniczo 
komponuje się z okolicznym krajobrazem.

kapliczka zbójnicka

Kapliczka pw. Św. Jana Chrzciciela w Zawoi Policz-
ne, tzw. zbójnicka. Kapliczka znajduje się w Zawoi 
Policzne, w otoczeniu starych lip –  pomników 
przyrody. Domkowa, na planie prostokąta, mu-
rowana z polnego kamienia, tynkowana, jedno-
pomieszczeniowa, nakryta czterospadowym 
dachem przechodzącym w ośmioboczną latarnię 
o cebulastej kopule, kryta gontem. Wewnątrz, 
w niewielkim prezbiterium, znajduje się drewnia-
ny ołtarzyk. Kapliczka pochodzi prawdopodob-
nie ze schyłku XVII stulecia. Według tradycji jej 
fundatorami byli zbójnicy, którzy wznieśli ją jako  
przebłagalne wotum za swoje grzechy. To ciekawy 
obiekt architektoniczno-religijny, zarazem orygi-
nalny przykład miejscowej religijności ludowej.

Kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej w Zawoi 
Mosorne – domkowa, drewniana na planie pro-
stokąta z dachem dwuspadowym, gontowym. 
Wybudowana przez tutejszego gospodarza Woj-
ciecha Trybałę w latach 1905-1908. Na jej fron-
tonie znajdują się drewniane rzeźby pochodzące 
prawdopodobnie z pierwszego zawojskiego ko-
ścioła. Wewnątrz kaplicy mieści się drewniany 
ołtarz w stylu neogotyckim. Kapliczka stoi w po-
lach, niedaleko drogi biegnącej doliną Mosorne-
go Potoku.

skansen w zawoi 
Markowe rówienki

Skansen PTTK im J. Żaka w Zawoi Markowe Ró-
wienki – prezentuje tradycyjne budownictwo 
Babiogórców. Tworzą go trzy budynki mieszkalne 
z 1910, 1900 i 1802-15 oraz kuźnia, spichlerzyk 
i zabytkowa kapliczka.  Wszelkich informacji na 
temat zwiedzania i rezerwacji udziela Kazimiera 
Winczewska nr telefonu: 698 040 675
Ceny biletów: 2 zł - bilet ulgowy, 3 zł - bilet nor-
malny

pomniki
pomnik pamięci ofiar katastrofy samolotu an-24 pLL „Lot” na policy. W katastrofie w kwietniu 1969 
roku zginęły 53 osoby. Jedną z jej ofiar był wybitny polski językoznawca profesor Zenon Klemensiewicz. 
Przyczyny tego tragicznego zdarzenia nie zostały do dziś definitywnie ustalone. Uważa się ją za jedną 
z największych „tajemnic PRL-u”.
pomnik prof. władysława szafera (1886-1970) 
i dr Hugona zapałowicza (1852-1917) w zawoi 
widły – botaników zasłużonych dla ochrony 
przyrody polskiej szczególnie babiogórskiej. 
pomnik ojca Świętego jana pawła ii, który na-
wiązuje do architektury watykańskiej bazyliki św. 
Piotra – Skawica.
pomnik pamięci pokoleń, zbudowany w 2001 r. 
i poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, kape-
lanowi „Solidarności” oraz mieszkańcom Skawicy, 
którzy zginęli w walkach o niepodległość Polski 
w XIX-XX wieku – Skawica.

GMinna inForMacja turystyczna. Zawoja Wilczna. Tel. 500 659 607, 508 553 138.

babioGórskie centruM kuLtury w zawoi. Tel. 33 877 50 66, fax 33 877 69 49. Pn-pt: 8.00-16.00.

babioGórski park narodowy. Tel. 33 877 51 10, 877 67 02, fax: 877 55 54;  e-mail: park@bgpn.pl

poczta. Zawoja Centrum. Tel. 33 877 52 22. Pn-pt: 8.00-18.00, sb: 8.00-13.00.

oŚrodki zdrowia. Zawoja Centrum. Tel. 33 877 50 03. Pn-pt: 7.30-18.00. Skawica Centrum. 
Tel. 33 877 53 13. Pn-pt: 8.00-18.00.

apteki. Zawoja Centrum. Obok ośrodka zdrowia, tel. 33 877 59 56. Zawoja Centrum. Pawilon handlo-
wy, tel. 33 877 58 96. Skawica  Centrum. W ośrodku zdrowia, tel. 33 877 59 09.

skansen w zawoi Markowej.  Firma „W Góry...” – Kazimiera Winczewska, tel. 698 040 675.

bank spółdzieLczy Zawoja Centrum. Tel. 33 877 68 88. Pn-pt: 7.00-17.00. bankomat: 24 h.

inForMator dLa turysty

W tych obiektach zebrane zostały liczne ciekawe eksponaty dotyczące życia codziennego i kultury Gó-
rali Babiogórskich: m.in. dawne narzędzia, sprzęty, elementy stroju, fotografie itp. 

izba regionalna im. Franciszka Gazdy w zawoi przysłop. Remiza OSP, tel. 33 874 72 85.

izba regionalna w zawoi Gołyni, (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), tel. 694 298 631.

izby regionalne

kantor wyMiany waLut. Zawoja Centrum. Pn-pt: 8.00-16.00, sob: 8.00-14.00.

koŚcioły. MSZE ŚW. zawoja centrum. Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.00, 17.00, IV-IX: 18.00, w dni 
powsz: 6.30, 7.00, 17.00, IV-VI-IX: 18.00, VII-VIII: 19.00. kaplica na wełczy. Niedziele i święta: 10.00.      
zawoja zakamień. Niedziele i święta: 8.30, 11.00, 18.00, w dni powsz: 7.00, sb. 7.00, 18.00. 
zawoja Górna. Niedziele i święta: 7.30, 10.00, 17.00, w dni powsz: pn, wt, czw, pt: 7.00, śr, sb: 18.00 
(okres letni), 17.00 (okres zimowy). skawica. Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00; w dni powsz: pn, 
śr, pt: 7.00; wt, czw, sb: 18.00 (okres letni), 17.00 (okres zimowy).

stacja paLiw. Zawoja Centrum. Czynna całodobowo. 

scHroniska
Hala Krupowa PTTK, tel. 18 447 50 05. Schronisko Opaczne, tel. 606 573 671.  Schronisko Markowe 
Szczawiny PTTK, tel. 33 877 51 05. PTSM, Schronisko Młodzieżowe, Zawoja Wełcza, tel. 33 877 50 59, 
Schronisko „Zygmuntówka”, Przełęcz Klekociny, tel. 33 862 30 34, 32 246 93 13.

baza nocLeGowa. Zawoja.net.pl

Zawoja Widły – Babia Góra przez Czatożę. Szlak żółty. Czas przejścia 4,5 godz.
Zawoja Widły – Markowe Szczawiny przez Markową. Szlak zielony. Czas przejścia 2,5 godz.
Zawoja Podryżowana – Markowe Szczawiny. Szlak czarny. Czas przejścia 2,5 godz.
Zawoja Policzne – Markowe Szczawiny. Szlak niebieski. Czas przejścia 3 godz.
Zawoja Czatoża – Zawoja Policzne. Szlak niebieski. Czas przejścia 3 godz.
Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) – Diablak. Szlak czerwony. Czas przejścia 2,5 godz.

Zawoja Czatoża – Magurka (Hala Kamińskiego). Szlak czarny. Czas przejścia 1,5 godz.
Zawoja Składy – Zawoja Wełcza. Szlak czarny. Czas przejścia 1,5 godz.
Zawoja Centrum – Zawoja Przysłop. Szlak czerwony. Czas przejścia 1,5 godz.
Zawoja Wełcza – Jałowiec. Szlak niebieski. Czas przejścia 2 godz.
Zawoja Przysłop – Jałowiec. Szlak żółty. Czas przejścia 2,5 godz.

Skawica Górna – Przełęcz Lipnicka (Krowiarki). Szlak ks. Kard. Karola Wojtyły. Szlak żółty. 
Czas przejścia 5,5 godz. Długość 18 km.
Zawoja Centrum – Przełęcz Kucałowa (schronisko PTTK na Hali Krupowej). Szlak zielony. 
Czas przejścia 3,5 godz.
Zawoja Podryżowane – Kiczorka. Szlak żółty. Czas przejścia 2,5 godz.
Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) – Polica. Szlak czerwony. Czas przejścia 2,5 godz.

babiogórskie centrum kultury

obiekty sportowe, wypoŻyczaLnie propozycje wycieczek

GastronoMia
Każdemu smacznego według smaku jego!

WE PRESENT POLISH HAND MADE

CacanePatchworki

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi –  prowadzi działalność prospołeczną, edukacyjną, badawczą, 
promocyjną, artystyczną i animacyjną. Jest organizatorem międzynarodowego festiwalu Babiogórska 
Jesień, promującego kulturę pasterską i folklor babiogórski.  Przy Babiogórskim Centrum Kultury dzia-
łają zespoły regionalne JUZYNA oraz ZBÓJNIK. Kontakt: tel. 33 877 50 66

zawoja.net.pl (baza noclegowa)
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paintball kamikadze

Jedyna na świecie wytwórnia szachów dla trzech graczy. Możliwość zwiedzania i poznania historii po-
wstania zakładu. Kontakt: tel. 503 196 780.

Paintball, czyli strzelanie specjalnymi nabojami z farbą to rodzaj gry zespołowej polegającej na prowa-
dzeniu pozorowanej walki w odpowiednio przygotowanym zespole. Pole gry usytuowane w terenie le-
śnym i górzystym jest wyposażone w wieżyczki, zasieki, bunkry. Kontakt: tel. 691376712. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Gminę Zawoja

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Zadanie zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia 

LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”

egzemplarz bezpłatny


