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JURA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA (zamki);                                                              
 

Dzień 1        
Wyjazd w kierunku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.  
Przyjazd w godzinach dopołudniowych do Mirowa - miejscowość położona na Szlaku Orlich Gniazd, w obrębie 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Tu obejrzymy z zewnątrz ruiny XIV-wiecznego zamku. Przejazd do 
bliźniaczego, średniowiecznego zamku w Bobolicach (bez wnętrz, spacer między Mirowem a Bobolicami 
grzędą górską) Dalszy przejazd Szlakiem Orlich Gniazd. Wizyta na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu - 
średniowieczny zamek położony na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej - Górze 
Zamkowej 515,5 m n.p.m. Przejazd w kierunku południowym Jury, po drodze przejazd na punkt widokowy na 
Pustyni Błędowskiej - największy w Polsce obszar lotnych piasków, leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i 
Wyżyny Olkuskiej. Przejazd do miejsca zakwaterowania okolice Olkusza lub Zatoru (pok. z łazienkami, TV), 
obiadokolacja, czas wolny, nocleg 
 

Dzień 2  
Ojcowski Park Narodowy. Z licznej grupy atrakcji tego miejsca wybraliśmy dla WAS krótki spacer do Jaskini 
Ciemnej wraz z jej zwiedzaniem, spacer do Grodziska (magiczne miejsce). Do opisanych miejsc Czekaja nas 
podejścia ścieżkami i szlakami w granicach około 20 minut, do pokonania przez każdego uczestnika wycieczki. 
Na koniec spacer przez Ojców i Zamek w Pieskowej Skale ze słynna Maczugą herkulesa. 
 

Dzień 2 – opcja druga 
Kraków z jego zabytkami – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Droga 
Królewska i Wawel. Tych atrakcji nie trzeba komentować bo wartość odwiedzanych TU zabytków jest 
powszechnie znana. 

  
 
 

W przypadku tego programu możemy mieć wycieczkę dwudniową typowo górską z e spacerami o małej skali trudności 

i zwiedzaniem zamków lub tez w drugim wariancie układ mieszany. 
 

 

 

 

 

 Jura Krakowsko – Częstochowska przez którą przebiega Szlak Orlich Gniazd, jest jednym z najpiękniejszych 

regionów Polski. Jest to leżąca na pograniczu Śląska i Małopolski, a dokładnie między Krakowem a Częstochową, 

kraina skalistych wzgórz, porośniętych lasami pagórków, jaskiń, wapiennych ostańców i wąwozów, unikalna pod 

względem krajoznawczym, przyrodniczym i historycznym. Rozciąga się ona łukiem na długości 160 kilometrów, a 

jej szerokość waha się od kilku kilometrów na północnych jej krańcach do blisko 40 w południowej części. Północną 

granicę z Wyżyną Wieluńską stanowi przełom Warty pod Częstochową, południową Dolina Wisły (Kotlina 

Oświęcimska, Brama Krakowska). Szlak liczący niespełna 190 kilometrów, wiedzie pośród pamiętających czasy 

piastowskie ruin i zamków, w towarzystwie pięknego krajobrazu Jury.  

Orle Gniazda to nazwa systemu średniowiecznych zamków, położonych w trudno dostępnych punktach Jury zamki, 

należą do najstarszych w Polsce. Zamki i strażnice budowane na szczytach wzgórz, służyły obronie ówczesnej 

stolicy – Krakowa oraz terenów przygranicznych w początkach istnienia państwa polskiego. Podobnie jak orły 

budowały swoje gniazda w trudno dostępnych miejscach, tak i zamki usytuowano na wąskich skałach, co sprawiało, 

że były bardzo trudne do zdobycia. Na trasie wytyczonego w 1950 roku Szlaku Orlich Gniazd znajduje się 

większość tych jurajskich warowni. 
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Pustynia Błędowska to oryginalna atrakcja turystyczna, a także jedno z ciekawszych miejsc na terenie Polski, które 

zachwycają niezwykłym krajobrazem i zjawiskową przyrodą. 

Pustynia Błędowska często nazywana jest „Polską Saharą”. Co ciekawe, jest także największą pustynią w Europie. 

Przez jej teren przepływa rzeka Biała Przemsza i dzieli ona pustynię na dwie części – mniejszą północną i większą 

południową. Cały obszar pustyni objęty jest programem ochrony Natura 2000. Tak niecodzienny krajobraz sprzyja 

nie tylko turystom, ale również filmowcom. Na terenie pustyni zostały zrealizowane zdjęcia do wielu filmów, 

nakręcono tu część m.in. „Faraona” oraz „W pustyni i w puszczy”. 

Warto wiedzieć również największy w Polsce obszar lotnych piasków liczący aż 33 km², to niecałe 10 km długości i 

4 km szerokości. Pustynia leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Dąbrowy 

Górniczej na zachodzie, aż do gminy Klucze na wschodzie. Z południa ogranicza ją duży obszar leśny, a na północy 

styka się z wsią Chechło. Jej położenie to dwa województwa: małopolskie i śląskie. Kolejną ciekawostką jest 

również fakt, iż jeszcze na początku XX wieku na pustynnym obszarze można było zaobserwować burze piaskowe, 

a nawet zjawisko fatamorgany!  

 

Zamek Pieskowa Skała powstał w czasach Kazimierza Wielkiego jako gotycka strażnica i był usytuowany nieco 

wyżej na skale zwanej Dorotką. W 1377 roku Ludwik Węgierski nadał zamek rodzinie Szafrańców, której był 
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siedzibą do roku 1608. W tym czasie został rozbudowany i stał się typową renesansową siedzibą magnacką. Zamek 

w Pieskowej Skale to jeden z najcenniejszych renesansowych zabytków architektury w Polsce. Położony tuż przy 

Maczudze Herkulesa jest sercem Ojcowskiego Parku Narodowego i ważnym miejscem w historii Polski.  

Na zamku mieści się muzeum i kawiarnia. 

 

 
 

 

Mamy nadzieję, że zaprezentowaliśmy WAM atrakcyjny program wycieczki. Musicie jednak również 

pamiętać, że może on ulec modyfikacji i dostosowaniu do Waszych konkretnych potrzeb. 

https://niezwyklamalopolska.pl/zamek-w-pieskowej-skale/ojcowski-park-narodowy.html

