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Kaplica na Okrąglicy
Kościół pw. M.B.N.P.

Wiata turystyczna
wraz z polem biwakowym

Sopotnia
Wielka

Głuchaczki

Oravska
Polhora

ściół pw M B Nśśoś NśKoKooKooKoo

Kaplica pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego

Prywatne Schronisko
Opaczne

P t S h i k

Kaplica pw. Matki
Bożej Anielskiej

Kościół 
pw. MB Częstochowskiej
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zabudowania

Legenda

szlak turystyczny
pasmo górskie
droga główna, droga inna
rzeka, strumień

szczyt
przełęcz

schronisko
kościół

Atrakcje turystyczne 
w sąsiednich miejscowościach

Legenda

WAdoWice – 45 km. Wadowicki Szlak Karola 
Wojtyły, liczący 13 punktów związanych z osobą 
umiłowanego Papieża – Polaka.

KrAKóW – 80 km. Zamek Królewski na Wa-
welu, ogród zoologiczny, ogród botaniczny, licz-
ne muzea, obiekty sakralne, interesujące trasy 
i obiekty turystyczne.

WieliczKA – 40 km. Muzeum Żup Krakowskich, 
Kopalnia Soli „Wieliczka.

rAbKA– 40 km. Rabkoland – park rozrywki dla 
dzieci i ich opiekunów.

Poręba WieLka – 54 km. Gorczański Park Na-
rodowy z interesującą fauną i florą.

krościenko nad dunajcem – 87 km;
SzczaWnica – 92 km. Kolej linowa na Palenicę, 
pijalnia wód leczniczych, Pieniński Park Narodo-
wy i jego bogactwo.

SromoWce Wyżne – 83 km;  SromoWce 
niżne – 112 km. Spływ łodziami flisackimi prze-
łomem Dunajca.

kLuSzkoWce – 77 km; niedzica – 79 km; 
czorSztyn – 80 km. Letni tor saneczkowy, 
zamek, zapora wodna Jeziora Czorsztyńskie-
go, Pieniński Park Narodowy, ruiny zamku 
w Czorsztynie.

SzafLary – 62 km. Termy Gorący Potok.

bukoWina tatrzańSka – 76 km. Termy „Bu-
kovina”, Dom Ludowy.

białka tatrzańSka – 70 km. Park wodny 
„Bania”.

zakoPane – 70 km. Tatrzański Park Narodowy, 
kolej linowa na Kasprowy Wierch, baseny geoter-
malne Antałówka, kolej szynowa na Gubałówkę, 
cmentarz na Pęksowym Brzysku, skocznia nar-
ciarska.

chochołóW – 54 km. Tradycyjna drewniana 
zabudowa wsi góralskiej, Termy Chochołowskie.

zubrzyca Górna – 20 km. Muzeum Oraw-
ski Park Etnograficzny – pokazuje unikalne 
budownictwo i kulturę  regionu – czyli Orawy. 
„Wypasiona Dolina” – miejsce relaksu i aktyw-
nego i zróżnicowanego wypoczynku dla całej 
rodziny znajdują się tu atrakcje: park linowy, 
water ball, nagrzane beki, paintball, bacówka…

StrySzaWa - 9 km. Centrum Zabawki Drew-
nianej – prezentuje stare wzory zabawek ludo-
wych, poznasz oraz zasady ich tworzenia. Ko-
ściół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Lachowicach znajduje się na Szlaku Architek-
tury Drewnianej.Beskidzki Raj: wieża widoko-
wa, basen, mini zoo, kręgielnia.

Sucha beSkidzka –  21 km. Renesansowy 
Zamek zwany „Małym Wawelem”, z przyle-
głym parkiem mieści w swoich murach Mu-
zeum Miejskie z ciekawą ekspozycją. Słynna 
Karczma „Rzym” – unikalna architektura, re-
gionalne potrawy.

makóW PodhaLańSki – 14 km. Sanktu-
arium Matki Bożej Makowskiej Opiekunki 
i Królowej Rodzin z obrazem ukoronowanym 
po raz pierwszy w Polsce osobiście przez pa-
pieża Jana Pawła II.

Sidzina - 31 km. Muzeum Regionalne.

zawoja jako baza wypadowa 
do organizacji jednodniowych wycieczek

Zawoja z racji swojego położenia jest znakomitą bazą wypadową do wielu atrakcyjnych miejsc 
znajdujących się w południowej Polsce, szczególnie dla rodzin i grup przyjeżdżających do nas 
z odległych terenów naszego kraju. Wykorzystując naszą bazę noclegową można korzystać nie tyl-
ko z miejscowych atrakcji turystycznych, ale również urozmaicać czas wypoczynku dodatkowymi 
jednodniowymi wypadami do innych miejscowości oferujących turystom inne atrakcje. Przewaga 
Zawoi nad wymienionymi poniżej miejscami aktywnego wypoczynku polega na tym, że od nas do 
wymienionych miejsc jest po prostu najbliżej. Dzięki temu przebywając w Zawoi, po zwiedzeniu 
wszystkich miejscowych atrakcji turystycznych, korzystając z własnego transportu, lub w niektó-
rych przypadkach ze środków transportu publicznego, można odwiedzić także inne tereny. Poniżej 
przedstawiamy takie miejsca, z wyszczególnieniem ich głównych atrakcji turystycznych. 

międzybrodzie żyWieckie – 44 km. Elek-
trownia szczytowo-pompowa na górze Żar, Jezio-
ro Międzybrodzkie.

żyWiec – 45 km. Muzeum Browaru Żywiec, za-
mek, Jezioro Żywieckie.

Szczyrk – 54 km. Kolej linowa na Skrzyczne, 
skocznia narciarska Skalite, kościół parafialny św. 
Jakuba Apostoła.

WiSła – 72 km. Skocznia narciarska w Wiśle 
Malince, karczma z 1794 r., obecnie Muzeum Be-
skidzkie.

uStroń – 100 km. Leśny Park Niespodzianek, 
letni tor saneczkowy.

bieLSko-biała – 63 km. Kolej gondolowa na 
Szyndzielnię, Muzeum Historyczne w Bielsku-
-Białej, zamek książąt Sułkowskich, średnio-
wieczny układ urbanistyczny Starego Miasta.

inWałd – 50 km. Park Miniatur „Świat Ma-
rzeń”, Dinolandia, twierdza, mini zoo, ogród Jana 
Pawła II.

zAtor – 60 km. Dinozatorland, Rodzinny Park 
Rozrywki Energylandia.

ośWięcim – 72 km. Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, zamek w Oświęcimiu wraz 
z wieżą. 

SłoWacja

orAvice – 62 km. Aquapark Meander Park 
Oravice.

doLny kubin – 78 km. Oravski Podzamok.

nameStovo – 54 km. Jezioro Orawskie.

LiPtovSky mikuLaS – 108 km. Park Wodny 
„Tatralandia”.

Babiogórski Trakt
Ortofotomapa Gminy Zawoja 
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1 Chodnik Zbójnicki – zbójnicki trakt wiodący przez ciekawe zakątki Skawicy i prowadzący 
do Jaskini Oblica. 

Jaskina Oblica – najdłuższa jaskinia w Beskidach. Wejście na własną odpowiedzialność.

Krzyż na Bartyzelowej Górze – krzyż upamiętniający 25-tą rocznicę śmierci ks. Stanisła-
wa Stojałowskiego, działacza ludowego okresu międzywojennego. Postawiony on został 
3 maja 1937 r. Obecna jego rekonstrukcja pochodzi z 1997 roku.

Ogólnodostępny basen, wieża widokowa i mini zoo przy hotelu „Beskidzki Raj”.

Dworzec Babiogórski – drewniany, piętrowy budynek nieopodal kościoła. Na początku 
XX wieku działała tu stacja turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego.

Kościół pw. św. Klemensa pap. – wzniesiony w latach 1757-1759, gruntownie przebudowa-
ny w roku 1888. Kościół zaliczony jest do najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych 
obiektów drewnianych w Małopolsce (Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce).

Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli – kaplica wzniesiona z kamienia łamanego. Nad wejściem 
do kaplicy kamienna ludowa płaskorzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Wewnątrz, ołtarz 
zdobi obraz św. Andrzeja Boboli pędzla M. Sabotowicza.

Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy Samolotu AN-24 PLL „LOT” – pomnik ofiar katastrofy samo-
lotu z 1969 r., który rozbił się na Policy. Na pokładzie znajdowały się 53 osoby, wszyscy zginęli.

Kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej w Zawoi Mosorne – domkowa, drewniana na planie pro-
stokąta z dachem gontowym. Wewnątrz kaplicy drewniany ołtarz w stylu neogotyckim.

Wodospad na Mosorczyku – wodospad o wysokości 8 metrów, zaliczany do najwyższych 
wodospadów w Beskidach.

Cacane Patchworki – pracownia z rękodziełem artystycznym, warsztaty artystyczne.

Ogólnodostępny basen w hotelu „Jawor”. 

Galeria „Na ucieche”  – galeria sztuki oraz sklep z rękodziełem i pamiątkami.

Pole namiotowe (bieżąca woda, parking dla camperów). Skwerek edukacyjny w Zawoi We-
łczy. Tel. 503 137 643.
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