Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka,
tel. (12) 278 73 75, www.kopalnia.pl

Kopalnia Soli "Wieliczka"

ul. Solna 2, 32-700 Bochnia,
tel. (14) 615 36 66, www.kopalniasoli.pl

Kopalnia Soli Bochnia

ul. Parkowa 7 , 32 – 640 Zator,
tel. 667 979 220, www.dinozatorland.pl

Zatorland:
Park Ruchomych Dinozaurów

ul. Parkowa 8, 32 – 640 Zator,
tel: 667 979 220, www.parkmikolaja.pl

ul. Parkowa 8, 32 – 640 Zator,
tel: 667 979 220, www.parkmitologii.pl

Zatorland: Park Mitologii

ul. Parkowa 7, 32 – 640 Zator
tel: 601 858 851, www.parkowadow.pl

Zatorland: Park Owadów

ul. Parkowa 7, 32 – 640 Zator
tel. 601 858 851, www.parkbajek.eu

Zatorland: Park Bajek
i Wodnych Stworzeń

Nasz park jest pierwszym w południowej Polsce, tematycznie poświęconym faunie mórz i oceanów. Można zobaczyć
tutaj naturalnej wielkości makiety stworzeń morskich. Park
stanowi nie lada gratkę dla pasjonatów tego tematu, gdyż
niektóre z okazów mierzą nawet 7 metrów. Wędrować
można pośród takich okazów jak: ryba piła, rekin, ryba
miecz, delfin butelkowy, foka szara, mors, lew morski.
Postaraliśmy się aby okazy znalazły się w ich naturalnym
otoczeniu. Medale do nabycia w automacie!

7

Czy widzieliście kiedyś mrówkę ludzkich rozmiarów? Teraz
to możliwe. Ze względu na ich mikroskopijną wielkość,
umyka nam wiele szczegółów ich budowy. Dociekliwych
zapraszamy do pierwszego w Polsce południowej parku
owadów, gdzie zobaczyć można 16 gigantycznych figur. Są
to m.in. konik polny, biedronka, mrówka, jelonek rogacz,
larwa motyla, modliszka, skorpion, stonka, żuk rohatyniec,
mucha, skorek. Medale do nabycia w automacie!
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Pierwszy w Polsce park mitologiczny zlokalizowany
na malowniczym stawie. W sezonie wiosenno-letnim
zapraszamy na niezwykły rejs w trakcie którego poznacie
bogów i herosów. Medale do nabycia w medalmacie na
terenie Parku!
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Zapraszamy do Zatorskiej Krainy Bajek w Parku Św. Mikołaja,
gdzie odbędziecie Państwo wraz ze swoimi pociechami
niezwykłą wędrówkę ścieżką bajek, na której spotkacie
Państwo magiczne postaci z ulubionych bajek w scenerii
tysięcy magicznych światełek oświetlających cały park.
Niekwestionowaną atrakcją parku jest spotkanie ze Św.
Mikołajem. Park czynny jest w okresie 20 listopad - 28 luty.
Medale do nabycia na zewnątrz przy wejściu głównym do
parku!

4

Zatorland: Kraina Bajek
w Parku Św.Mikołaja

Pepsi DinoZatorland to magiczne miejsce rozrywki i nie
tylko. Znajduje się tu wspaniały las RUCHOMYCH dinozaurów, muzeum szkieletów, park rozrywki, tor Formula
1 gokart, tor quadowy, karczma i wiele innych atrakcji.
Proponujemy NIEPOWTARZALNE PRZEŻYCIA poprzez
edukację i rozrywkę. Medale do nabycia na zewnątrz przy
wejściu głównym do parku!

3

Kopalnia soli, jako najstarszy zakład wydobywczy w Europie,
jest bez wątpienia najcenniejszym zabytkiem Bochni. Jej
początki sięgają roku 1248. Znajdująca się tu Komora Ważyn
to największe podziemne wnętrze w Europie, wykonane
przez człowieka. Medale do nabycia przy wejściu do kas
szybu Campi oraz Sutoris!

2

Jedna z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej
wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Jest to
jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez przerwy
od średniowiecza do chwili obecnej. Wielicka kopalnia
liczy 9 poziomów sięga 327 metrów w głąb ziemi.
Medale do nabycia obok sklepiku przy wyjściu z kopalni!

1
tel. (18) 262 97 21, www. flisacy.com.pl

Spływ Dunajcem
Kąty/Sromowce Wyżne

Targanice ul. Beskidzka 206, 34 – 120 Andrychów,
tel. (33) 875 06 00, www.kocierz.pl

Kocierz Hotel & SPA

Położenie karczmy na słynnej Jaworzynie Krynickiej,
gwarantuje niesamowite widoki. To miejsce, w którym
inaczej biegnie czas. Zimą skorzystać można z licznych
tras narciarskich, a latem rozkoszować się promieniami
słońca lub aktywnie poznać uroki Beskidu Sądeckiego.
Medale do nabycia w budynku karczmy!

Lokal na szczycie Jaworzyny, przy trasie nr II,
tel. (18) 471 54 31, www.karczma-harnas.pl

Harnaś
14 Karczma
Jaworzyna Krynicka

Kolej Gondolowa na Jaworzynę Krynicką jest najdłuższą
i najnowocześniejszą kolejką tego typu w Polsce. Może
ona przewieźć w ciągu godziny 1600 osób, a obszerne
6-osobowe kabiny poruszające się z prędkością 5 m/s
zapewniają wygodną i bezpieczną jazdę. Wyjazd na szczyt
trwa niecałe 7 min. Zimą zapraszamy narciarzy, a. latem
rowerzystów i miłośników spacerów i wycieczek górskich.
Medale do nabycia przy kasach na dolnej stacji!

ul. Czarny Potok 75, 33-300 Krynica-Zdrój,
tel. (18) 471 52 71,www.jaworzynakrynicka.pl

Gondolowa
13 Kolej
Jaworzyna Krynicka

Znajduje się w otoczeniu pięknego Parku Zdrojowego, w
samym centrum Krynicy Zdrój. Zapraszamy wszystkich
najmłodszych i tych całkiem dużych na Górę Parkową.
Miejsce to jest świetną zabawą dla każdego bez względu
na wiek i porę roku.
Medale do nabycia przy górnej stacji kolejki!

tel. (18) 471 22 62, www.pkl.pl

- Kolej Linowo 12 Krynica
Terenowa Góra Parkowa

Mieszka tu ponad 50 różnej wielkości dinozaurów. Jest to
jedyna w Europie kolekcja tych zwierząt, pochodząca ze
Stanów Zjednoczonych. W Dinolandii znajdują się również
dwie ścieżki do minigolfa, pola do gry w pétanque, ściana
wspinaczkowa, trasy zjazdów tyrolskich Crazy Tyrol, park
linowy i Jaskinia Tajemnic.
Medale do nabycia przy wejściu!

ul. Wadowicka 167, 34-120 Andrychów,
tel. (33) 870 31 13, www.dinolandia.eu

11 DINOLANDIA
Park Rozrywki w Inwałdzie

Schronisko położone jest w Pieninach u stóp najsłynniejszego szczytu Trzy Korony. Z okien rozciągają się malownicze
widoki na przełom Dunajca, Czerwony Klasztor oraz Tatry
Bielskie po Słowackiej stronie.
Medale do nabycia wewnątrz w schronisku

ul. Sobczańska 91, 34-443 Sromowce Niżne,
tel. (18) 262 98 23, www. trzykorony.pl

10 Schronisko PTTK "Trzy Korony"

Kocierz Hotel & SPA to połączenie nowoczesności i regionalnej tradycji. Stylowy hotel, centrum konferencyjne oraz
ekskluzywne SPA z krytym basenem tworzą imponujący
kompleks. Całość uzupełniają m.in. korty tenisowe i wyciągi
narciarskie. „Kocierz” bliżej nieba ...
Medale do nabycia przy wejściu do recepcji hotelu!

9

Przełom Dunajca to fenomen natury. Jest jednym z
najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie i stanowi
główną atrakcję Pienin na europejską skalę. Tu od XIX
wieku organizowane są spływy na tratwach. Wyruszając
z przystani flisackiej w Kątach w pokonujemy 15 km trasę
do końcowej stacji w Szczawnicy.
Medale do nabycia koło kas!

8

Kolekcja medali pamiatkowych udostepniana jest przez GW COIN. Regulamin oraz informacje na temat kolekcji znajduja sie na
stronie www.zlotapolska.pl . Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz.
93 ze zm.)" „Znajdujacy sie w niniejszym wydawnictwie znak POLSKA jest wyrazem uznania jakosci prezentowanych produktów,
usług i informacji oraz wkładu w proces promocji Polski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Chroniony prawem znak
pozostaje w wyłacznym administrowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), posiadajacej do niego wszelkie prawa autorskie
i pokrewne. Uzywanie znaku bez zgody POT pociaga za soba odpowiedzialnosc karna przewidziana stosownymi przepisami.
Wiecej informacji: www.pot.gov.pl”.

Domki tPensjonattRestauracja
www.javorina.pl

Skansen regionalny-Sądecki Park Etnograficzny- prezentuje
tradycyjną kulturę ludową Sądecczyzny w całym jej
bogactwie. Na ok. 20 hektarowym obszarze parku znajduje
się 68 obiektów, zgrupowanych w kilkunastu zespołach.
Medale do nabycia w sklepiku!

ul. Wieniawy Dłgoszowskiego 83 , 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 441 44 12, www.muzeum.sacz.pl

regionalny
16 Skansen
- Sądecki Park Etnograficzny

Zgromadzono tu obrazy i pamiątki po słynnym malarzu
- prymitywiście, Nikiforze Krynickim, który w ostatnich
dziesięiu latach swego życia stał się sławny. Zorganizowano
dziesiątki wystaw jego twórczości, poświęcono mu
dziesiątki publikacji w kilkunastu językach, kręcono filmy
dokumentalne, pisali o nim wiersze wybitni poeci. Muzeum
ulokowane jest w drewnianym budynku "Romanówka" w
centrum Krynicy. Medale do nabycia wewnątrz budynku!

Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica-Zdrój,
tel. (18) 471 53 03, www.muzeum.sacz.pl

Nikifora
15 Muzeum
w Krynicy - Zdroju

Inwałd ul. Wadowicka 169, 34-120 Andrychów
tel./fax +48 33 875 73 20 tel. kom +48 785 872 200
www.inwaldpark.pl

34 - 236 Sidzina, tel. 18-4475005, www.krupowa.pttk.pl

Schronisko na Hali Krupowej znajduje się w Pasmie Babiogórskim - przy granicy Beskidu Żywieckiego i Makowskiego,
pomiędzy Zawoją, Jordanowem i Zubrzycą, około 10 km
na północny wschód od Babiej Góry. Do schroniska na Hali
Krupowej można dojść jednym z kilkunastu atrakcyjnych
szlaków turystycznych. Ze szczytu Złotej Grapy rozciaga
się fascynująca panorama Tatr i Orawy.
Medale do kupienia w schronisku!

22

Schronisko PTTK
"Na Hali Krupowej"

Atutem schroniska jest lokalizacja: wśród urokliwych lasów
bukowo-świerkowych, tuż obok centralnego skrzyżowania
szlaków górskich w Gorcach, prowadzących m.in. na
Kudłoń, Gorc, Stare Wierchy, do Koninek, Niedźwiedzia,
Nowego Targu czy Rabki. Łatwo stąd poznawać walory
parku gorczańskiego, jego florę i faunę. Jesteśmy dostępni
dla turystów uprawiających turystykę rekreacyjną, pieszą,
górską, rowerową i konną.
Medale do kupienia w schronisku!

ul. Kowaniec 1, , 34-400, Nowy Targ, skr. pocztowa 102
tel/fax: +48 (18) 266-77-80, www.turbacz.net

21 Schronisko PTTK "Turbacz"

Schronisko turystyczne położone w Beskidzie Andrychowskim (wschodniej części Beskidu Małego), pod szczytem
Gronia Jana Pawła II (dawniej Jaworzyny - 890 metrów
n.p.m.). Nieprecyzyjnie określane jest schroniskiem na
Leskowcu, gdyż góra ta położona jest w pobliżu. Tuż
pod szczytem Gronia Jana Pawła II znajduje się kaplica
poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II oraz Jego
pomnik. Na północnym stoku znajduje się trasa narciarska
i dwa wyciągi. Medale do kupienia w schronisku!

34-206 Krzeszów, tel. 0-33 872 16 94,
www.leskowiec.pttk.pl

20 Schronisko PTTK "Leskowiec"

Nowy budynek schroniska położony 1180 m.n.p.m., na
malowniczych, północnych stokach Babiej Góry - "Królowej
Beskidów", które swym urokiem przyciąga tysiące turystów
o każdej porze roku! Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą... Medale do kupienia w schronisku!

34-222 Zawoja, tel. 33 877 51 05,
www.markoweszczawiny.pttk.pl

PTTK
19 Schronisko
"Markowe Szczawiny"

Dla dzielnych młodych rycerzy i oddanych młodych dam
mamy moc atrakcji, które cofają nas do czasów średniowiecza. W ofercie dostępne są takie atrakcje, jak zwiedzanie
Zbrojowni, Sali tortur, czy Komnaty średniowiecznej damy.
Z wieży widokowej Warowni i tarasów widokowych można
podziwia całą osadę.
Medale do nabycia w sklepach z pamiątkami!
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Warownia Inwałd

Park Miniatur to jedyne miejsce, w którym możliwa jest
podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia. Potrzebne jest
tylko kilka minut by przekroczyć granicę. Cały świat zmieścił
się na powierzchni 45.000 m2. Pomysłowo zaprojektowane
alejki prowadzą turystów do kolejnych państw i ich cennych
zabytków. W Parku Miniatur znajduje się ponad 50 modeli
najsławniejszych cudów architektonicz- nych świata, m.in.:
Świątynia Akropolu, Coloseum, Krzywa Wieża w Pizie,
Bazylika św. Piotra, Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża
Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały Dom. Park
Miniatur czynny jest cały rok, a czas spędzony w naszym
Parku to niezapomniane wrażenia.
Medale do nabycia przy wejściu głównym i w sklepiku!

Inwałd ul. Wadowicka 169, 34-120 Andrychów
tel. (33) 875 73 20, www.parkminiatur.com

17 Park Miniatur "Świat Marzeń"

Krakowski Ogród Zoologiczny jest jednym z ulubionych miejsc
rekreacyjnych krakowian. Corocznie odwiedza go około
250 tys. zwiedzających. Ogród ma specyficzny, kameralny
charakter. Dobrze utrzymana i pielęgnowana zieleń otacza wybiegi podnosząc estetykę i stwarzając zwiedzającym dogodne
warunki do wypoczynku. Ogród Zoologiczny położony jest
w centrum Lasu Wolskiego. W ogrodzie funkcjonuje mini
ZOO - miejsce stworzone z myślą o najmłodszych. Medale do
kupienia w ogródku gastronomicznym koło mini-zoo!

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, Kraków,
www.zoo-krakow.pl

28 Ogród Zoologiczny w Krakowie

Opactwo, usytuowane na wapiennym wzgórzu nad Wisłą
powstało w 1044 r. W 2006 r rozpoczął się ostatni etap
odbudowy Opactwa Tynieckiego. Jednostka zajmuje się m.in.
sprzedażą produktów pod marką Produkty Benedyktyńskie.
W lipcu 2008 roku została odbudowana tzw. Wielka Ruina i
powstał Benedyktyński Instytut Kultury aby chronić Dobro.
Medale do kupienia koło sklepiku przy kościele!

Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków,
tel: 12 688 54 55 www.tyniec.benedyktyni.pl

Benedyktynów
27 Opactwo
w Tyńcu

Schronisko PTTK na Kudłaczach położone jest na wysokości
730 m, w Pasmie Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego (Myślenickiego), około 8 km (w linii prostej) na południowy wschód
od Myślenic. W zimie, nawet w przypadku ewentualnej
niedrożności wszystkich szlaków turystycznych, nasze
schronisko jest stale dostępne od strony przysiółka Pcim
Sucha Działy - Kudłacze. Medale do kupienia w schronisku!

32 - 432 Pcim, tel. (12) 2748995, www.kudlacze.pttk.pl

26 Schronisko PTTK "Kudłacze”

Lokalizacja schroniska PTTK na Luboniu Wielkim sprawia, że jest
ono nie tylko doskonałym przystankiem, dla "długodystansowców". Jest to też świetny cel krótkich, weekendowych lub nawet
jednodniowych wycieczek. Spośród szlaków szczególnie
godny rekomendacji jest żółty - przez Perć Borkowskiego.
Najciekawsze fragmenty tej ścieżki to odcinek prowadzący po
kamiennym rumowisku, o charakterze bardziej tatrzańskim, niż
beskidzkim. Bardzo efektowna, chociaż miejscami niebywale
stroma jest część czerwonego szlaku pomiędzy Przełęczą
Glisne, a schroniskiem. Z kolei najbardziej malowniczy to szlak
niebieski, prowadzący od Zakopianki.
Medale do kupienia w schronisku!

32 - 433 Lubień, tel: 604876110, www.lubon.pttk.pl

PTTK
25 Schronisko
"Na Luboniu Wielkim”

Bacówka położona jest pod Bereśnikiem (843 m n.p.m.) w
Beskidzie Sądeckim w paśmie Radziejowej. Dzięki ustawieniu
na odkrytym południowym stoku można podziwiać widoki na
położoną w dolinie Grajcarka Szczawnicę, a także panoramę
Pienin i dalej widok na Magurę Spiską oraz Tatry Wysokie. Jest
to miejsce z którego można oglądać zarówno wschód jak i
zachód Słońca. Bacówka stanowi doskonałą bazę wypadową
do wycieczek w Beskidy i Pieniny, ponieważ położona jest
niedaleko Szczawnicy (wyjście zajmuje około 40 minut).
Medale do kupienia w schronisku!

ul. Języki 22, 34-460 Szczawnica, tel: (0-18) 26-21-356
www.beresnik.pl

24 Schronisko
"Bacówka pod Bereśnikiem"

Bacówka nad Wierchomlą to górskie schronisko turystyczne
PTTK w Beskidzie Sądeckim, w paśmie Jaworzyny Krynickiej
- na szlaku pomiędzy Runkiem i Pustą Wielką. Schronisko
usytuowane jest na wysokości 887 m n.p.m., na rozległej
polanie, której stoki opadają do doliny Wierchomli Małej
otwierając przepiękne widoki na pasmo Radziejowej oraz
wyjątkowo okazałą panoramę na Tatry.
Medale do kupienia w schronisku!

skr. poczt. 22, 33-350 Piwniczna, tel. 502 458 518,
www.wierchomla.pttk.pl

PTTK
23 Schronisko
"Nad Wierchomlą"
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