
Odkryj wyjątkowe miejsca, wyrusz

na nieprzetarte szlaki, odetchnij bliżej

przyrody i piękna krajobrazów!

PODRÓŻUJ PO MAŁOPOLSCE

w rytmie eko



Czym jest ekoturystyka?
Ekoturystyka to kameralne odkrywanie i poznawanie wyjątkowych miejsc 

i ludzi, ich kultury, tradycji oraz zabytków. To co wyróżnia podróżowanie 

w stylu eko, to szacunek i wrażliwość na przyrodę i krajobraz, a także na 

potrzeby ludzi, którzy mieszkają w zakątkach, które odwiedzamy. Dzięki 

ekoturystyce jesteśmy bliżej nich i natury, mamy szansę doświadczyć, 

poczuć, poznać, zaprzyjaźnić się, zachwycić otaczającym światem. 

I zabrać ze sobą swój ślad węglowy oraz... wspaniałe wspomnienia.

Jak rozpocząć przygodę 
z ekoturystyką?
Najlepiej rozejrzeć się wokół siebie. Okazu-
je się, że w Małopolsce jest jeszcze wiele 
do odkrycia. Wyobraźcie sobie, jak niezwy-
kłe może być wędrowanie po karpackich 
ścieżkach śladami Wołochów i Łemków! 
Albo wyprawa rowerowa doliną Dunajca 
czy Wisły. Myśleliście o tym, aby spłynąć 
kajakiem Dłubnią? Czy wiecie, jakie to fan-
tastyczne doświadczenie, siedzieć razem 
z mistrzyniami i mistrzami sztuki ludowej 
i z nimi robić drewniane zabawki, wycinan-
ki albo kwiaty z bibuły? Mielibyście ochotę 
wziąć udział w warsztatach artystycznych 
z miejscowymi utalentowanymi twórca-
mi? Albo ugotować coś razem, zobaczyć, 
jak się kręci miód, robi młode wino, zbiera 
zioła, piecze chleb na zakwasie, wędzi sery 

w bacówce… Kiedy ostatni raz siedzieliście 
z innymi ludźmi przy ognisku i słuchaliście 
miejscowych opowieści do późnej nocy, 
wpatrzeni w rozgwieżdżone niebo?

Różnorodne zakątki Małopolski od lat in-
spirują nas do podróżowania w rytmie eko. 
I teraz dzielimy się z wami tą pasją. Wybór 
kierunku, miejsca i formy podróży zależy 
już tylko od was!

Przygodę z ekoturystyką możemy rozpo-
cząć od podróży na małą skalę. Niech to 
będzie choćby wyjazd na łono natury, na 
małopolską wieś, w okolice parków narodo-
wych, krajobrazowych czy obszarów Natura 
2000. Zatrzymajmy się na nocleg w gospo-
darstwie agroturystycznym albo rodzinnym 
pensjonacie. Po śniadaniu wyruszmy na 
wycieczkę rowerem, pieszo, kajakiem albo 



Nie zostawiaj po sobie śladu – podróżuj odpowiedzialnie! 

• Poszukuje pięknych krajobrazów, 
miejsc o wybitnych walorach przy-
rody i kultury.

• Jest zainteresowany zwiedzanym 
regionem, jego historią, dziedzic-
twem i tradycjami.

•  Szanuje miejscowe zwyczaje 
i mieszkańców.

• Chętnie smakuje lokalnej kuchni, 
uczestniczy w imprezach lokalnych, 
kupuje od miejscowych produ-
centów, w małych sklepikach i na 
targach.

• Lubi spędzać czas aktywnie i ko-
rzysta z bardziej ekologicznych 
środków transportu, tam gdzie jest 
to możliwe.

CZYLI KIM JEST EKOTURYSTA 
– turysta odpowiedzialny?

konno. Skosztujmy potraw w jednym z tych 
miejsc, które proponują regionalne jedze-
nie, zrobione według tradycyjnej receptury, 
z miejscowych produktów. Porozmawiaj-
my z ludźmi, zapytajmy, co warto zobaczyć 
w najbliższej okolicy. Zajrzyjmy do skanse-
nu, lokalnego muzeum, zwiedźmy wystawę 
prac ludowego artysty. Prawdziwe skarby 
są bliżej, niż nam się wydaje!

W tym przewodniku znajdziecie podpowie-
dzi, gdzie pojechać, by odkrywać malowni-
cze, chociaż często mniej znane i nieoczy-

wiste zakątki regionu. Przedstawiamy zbiór 
pomysłów na wycieczki jednodniowe, week-
endowe czy tygodniowe. Kładziemy nacisk 
zwłaszcza na wyprawy całoroczne do zre-
alizowania poza typowym szczytem sezonu. 
Wybraliśmy miejsca, które już postawiły 
na ekoturystykę oraz ochronę dziedzictwa 
i piękna krajobrazu. Ekopakiety skierowa-
ne są przede wszystkim do ekoturystów po-
dróżujących w małych grupach – z rodziną, 
dziećmi i przyjaciółmi. Zachęcamy wszyst-
kie pokolenia do wspólnego smakowania 
EkoMałopolski!



Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Potrzeba nam wmieszać działanie klimatu i krajobrazu do naszego ży-
cia; aby stać się sobą, należy jednoczyć się z przyrodą. Dobrze robi stać 
samemu pod wolnem niebem, obok rdzawych skał czy białych wodo-
spadów. Wymowne i nadziejne stać się nam mogą milczące szczyty, 
barwne kwiaty, piosnki dzikiego ptactwa, niewzruszona postawa i cień 
drzew-olbrzymów”.
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Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka - zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest realizowany 
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