
LISTA  ATRAKCJI  DODATKOWYCH  W  KONINKACH 

1. Usługi przewodnickie - 150 zł

2. Wycieczki piesze (propozycje poniŜej)

3. Kapela Góralska 

4. Karaoke – dyskoteka - gratis

5. Przejazd  bryczkami, saniami

6. Film ,,Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego” lub prelekcja przyrodnicza 
prowadzona przez pracownika GPN 

7. Oferta GPN:  www.gorczanskipark.pl
a) Prelekcje w sali audiowizualnej GPN z pokazem przezroczy, filmów video, 
 prezentacji komputerowych; czas trwania 
b) Zajęcia edukacyjne
 program edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać 
 przyrodę aby ona pokochała nas” (czas t
 godzina/ grupa). 
c) Zajęcia warsztatowe
 Wielkiej; czas trwania 
 130 - 240 zł. 
d) Wycieczki na ścieŜkach edukacy
 górskim; średni czas trwania wyprawy wraz z zajęciami 
 Cena: 50 zł/ godzina/ grupa.
• Dolina potoku Turbacz / 
• Na Turbaczyk / ok. 4

• Wokół doliny Poręby / 
• Park podworski hrabiów Wodzickich 

8. Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze 

9. Gry i zabawy terenowe –

 (cena zaleŜna od ilości  osób)

10. Spotkanie z miejscowymi twórcami
a) Malowanie na szkle
b) Lepienie z masy solnej

11. Wspinaczka na ściance w Koninkach

12. Nauka jazdy konnej i hipoterapia, Gorczańska Zagroda  

13. Wioska Indiańska w Szczyrzycu

14. Opactwo Cystersów w Szczyrzycu

15. Muzeum Orkana w Rabce: bilet normalny: 7,00 zł; ulgowy: 5,00 zł
           Zajęcia edukacyjne: 

• Warsztaty "Na Szkle Malowane..."
 Cena: 8 zł/os. Czas trwania zajęć: ok. 1

• "Beskidzkie ptaszki malowane 
 Cena: 8 zł/os. Czas trwania: ok. 1 h

• "Dawna wiejska moda 
 Cena: 8 zł/os. Czas trwania: ok. 1 h

• "Pasterstwo w Gorcach"

CJI  DODATKOWYCH  W  KONINKACH 

 

 

150 zł- krótka wycieczka, 250 zł- cały dzień 

Wycieczki piesze (propozycje poniŜej) 

gratis 

Przejazd  bryczkami, saniami 

Gorczańskiego Parku Narodowego” lub prelekcja przyrodnicza 
prowadzona przez pracownika GPN - 80 zł 

www.gorczanskipark.pl 
w sali audiowizualnej GPN z pokazem przezroczy, filmów video, 

prezentacji komputerowych; czas trwania - 1 godzina; cena - 80 zł/grupa.
Zajęcia edukacyjne dla klas młodszych szkoły podstawowej w oparciu o 
program edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać 
przyrodę aby ona pokochała nas” (czas trwania: 2 - 3 godziny; cena: 50 zł/ 

Zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej GPN oraz w parku dworskim w Porębie 
Wielkiej; czas trwania - ok. 2 - 3 godziny; cena (zaleŜnie od scenariusza zajęć) 

Wycieczki na ścieŜkach edukacyjnych wycieczki odbywają się w terenie 
górskim; średni czas trwania wyprawy wraz z zajęciami - ok. 4 - 5 godzin
Cena: 50 zł/ godzina/ grupa. 
Dolina potoku Turbacz / ok. 3-5 godz. 

ok. 4-5 godz. 
Wokół doliny Poręby / ok. 4-5 godz. 
Park podworski hrabiów Wodzickich - góra Chabówka / ok. 3,5 godz.

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze - gratis, po wcześniejszym uzgodnieniu

– współpraca z profesjonalnymi firmami  

osób) 

miejscowymi twórcami 
Malowanie na szkle  –  ok. 12 zł/osoby (przy 30 osobach) 
Lepienie z masy solnej – ok. 8 zł/osoby (przy 30 osobach) 

Wspinaczka na ściance w Koninkach 

Nauka jazdy konnej i hipoterapia, Gorczańska Zagroda   

Szczyrzycu 

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu 

Muzeum Orkana w Rabce: bilet normalny: 7,00 zł; ulgowy: 5,00 zł 

Warsztaty "Na Szkle Malowane..." 
Czas trwania zajęć: ok. 1-1,5 h 

"Beskidzkie ptaszki malowane - dawna zabawka ludowa" 
Czas trwania: ok. 1 h 

"Dawna wiejska moda - czyli jak się ubierano i dbano o urodę" 
Czas trwania: ok. 1 h 

"Pasterstwo w Gorcach" 

CJI  DODATKOWYCH  W  KONINKACH  

Gorczańskiego Parku Narodowego” lub prelekcja przyrodnicza 

w sali audiowizualnej GPN z pokazem przezroczy, filmów video, 
80 zł/grupa. 

dla klas młodszych szkoły podstawowej w oparciu o 
program edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać 

3 godziny; cena: 50 zł/ 

w sali edukacyjnej GPN oraz w parku dworskim w Porębie 
; cena (zaleŜnie od scenariusza zajęć) 

wycieczki odbywają się w terenie 
5 godzin  

ok. 3,5 godz. 
, po wcześniejszym uzgodnieniu 



 
18. Rabkoland      

Wszystkie z wymienionych atrakcji moŜemy włączyć do 
które nie zawierają cen, a są opcjami dodatkowo płatnymi, proszę o kontakt. Staramy się 

negocjować ceny kaŜdorazowo, specjalnie pod daną grupę.

 

PROPOZYCJA PIESZYCH WYCIECZEK:

1) Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964 m npm
 /zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/ 
 Obidowiec – Tobołów – zjazd kolejką linowa do Koninek

2) Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza 
 /zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/ 
 Polana Szałasiska - Koninki

3) Koninki – Zagronie /zwiedzanie muzeum Władysława Orkana oraz pracowni 
 rzeźbiarskiej F. StoŜka/ok.3 

4) ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „Na Turbaczyk” /4 

5) ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Dolina Potoku Turbacz” 
 /ok.4 – 5h/. 

6) ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Wokół Doliny Poręby 
/ok. 4 – 5h/. 

7) Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza 
 /zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/
 Koninek /ok. 2h/. 

8) Lubomierz /Rzeki/ - Polana Podskały/ścieŜka przyrodnicza GPN/ 
 Kudłoń – Turbacz – Czoło Turbacza 

9) Lubomierz /Rzeki/- Dolina Kamienicy 
 Obidowiec – Koninki /ok. 6 

10) Konina/ Leśniczówka/ – Kopa 
Turbacz – Czoło Turbacza 
/ok. 8 – 9h/ 

11) Rabka – Grzebień – Potaczkowa 
 Orkanówka /muzeum Wł. Orkana/ 

12) Mszana Dolna – Adamczykowa 
 Niedźwiedź – Orkanówka /muzeum Orkana/ 
 wybitnych walorach widokowych/
 

Na wszystkie trasy wycieczkowe zapewniamy obsługę przewodników beskidzkich oraz 
pracowników naukowych Gorczańskiego Parku Narodowego

         

   

Wszystkie z wymienionych atrakcji moŜemy włączyć do programu. W przypadku pozycji 
które nie zawierają cen, a są opcjami dodatkowo płatnymi, proszę o kontakt. Staramy się 

negocjować ceny kaŜdorazowo, specjalnie pod daną grupę. 

PROPOZYCJA PIESZYCH WYCIECZEK: 

 

Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964 m npm,  trasa piesza – Tobołów 
/zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/ - Stare Wierchy /998m npm/ 

zjazd kolejką linowa do Koninek/ ok. 4h/. 

Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza – Tobołów –
iedzanie Obserwatorium astronomicznego/ - TURBACZ /1311m – Polana Średnie 

Koninki/ ok. 6h/. 

Zagronie /zwiedzanie muzeum Władysława Orkana oraz pracowni 
/ok.3 – 4h/. 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „Na Turbaczyk” /4 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Dolina Potoku Turbacz” 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Wokół Doliny Poręby 

Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza – Tobołów –
/zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/- Tobołów – zjazd kolejką linowa do 

Polana Podskały/ścieŜka przyrodnicza GPN/ - Gorc Tro
Czoło Turbacza – Koninki / ok. 6 – 8h/. 

Dolina Kamienicy – Przeł. Borek – Hala Turbacz – Turbacz 
/ok. 6 – 7h/. 

Kopa – Polana Pustak -  Kudłoń -  Przeł. Borek –
Czoło Turbacza - Kopieniec – Turbaczyk – Polana Łąki - Koninki 

Potaczkowa – Poręba Wielka/ park Wodzickich/ -  Niedźwiedź 
Orkanówka /muzeum Wł. Orkana/ - Koninki / około 6 – 7h/ 

Adamczykowa – Potaczkowa – Poręba Wielka /park Wodzickich/ 
Orkanówka /muzeum Orkana/ - Koninki / około 6 – 7h – /

wybitnych walorach widokowych/ 

Na wszystkie trasy wycieczkowe zapewniamy obsługę przewodników beskidzkich oraz 
pracowników naukowych Gorczańskiego Parku Narodowego. 

programu. W przypadku pozycji 
które nie zawierają cen, a są opcjami dodatkowo płatnymi, proszę o kontakt. Staramy się 

Tobołów – Suhora 
Stare Wierchy /998m npm/ - 

– Suhora 
Polana Średnie – 

Zagronie /zwiedzanie muzeum Władysława Orkana oraz pracowni 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „Na Turbaczyk” /4 – 5h/. 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Dolina Potoku Turbacz” 

ŚcieŜka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Wokół Doliny Poręby        

– Suhora 
zjazd kolejką linowa do 

Gorc Troszacki – 

Turbacz – 

– Hala 
Koninki                   

Niedźwiedź – 

Poręba Wielka /park Wodzickich/ - 
/trasa o 

Na wszystkie trasy wycieczkowe zapewniamy obsługę przewodników beskidzkich oraz 
 


