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Stara osada młynarska 
Zabytkowy młyn i tartak wodny w Ojcowskim Parku Narodowym 

 

 

 

 

 
Serdecznie zapraszamy !  
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Szanowni Państwo, 
 
BORONIÓWKA - to stara osada młynarska zabytkowy młyn i tartak wodny w Ojcowskim  Parku 
Narodowym. Położona  jest u podnóża skał Cichych nad potokiem Prądnik . Domniemane istnienie młyna 
w tym miejscu przypada na wiek XV. Istniejący dziś zespół z budynkami  mieszkalnymi i gospodarczymi 
pochodzi z 1816 roku. Jest to najstarszy i najcenniejszy zespół młynarski w Dolinie Prądnika, a zarazem 
interesujący przykład drewnianej architektury przemysłowej – jeden z niewielu zachowanych tego typu 
obiektów na całej Jurze . Zabytkowy młyn i tartak przez lata popadał w ruinę i był nieczynny, od maja 
2015 roku znów działa napędzany wodą  Prądnika i zaprasza do zwiedzania 
 
Boroniówka to nie tylko działający młyn, który jak dawniej mieli ziarno na kamieniach i sieje pytlową 
mąkę , to również wprawiony po latach w ruch tartak wodny na jedną piłę.  
 
Nasza chałupa jak i cukiernia doskonale nadają się na udane warsztaty kulinarne jak wycinanie                        
i pieczenie ciastek  czy  lepienie pierogów, które można połączyć z lekcjami muzealnymi w pobliskim 
Zamku w Pieskowej Skale. Możecie też Państwo zrealizować swój pomysł  -  jesteśmy otwarci na Wasze 
propozycje.  
 
Piękno i atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego, ciekawe ekspozycje przyrodnicze Muzeum OPN, 
bliskość zamku w Pieskowej Skale, wspaniałe jaskinie - Ciemna i grota Łokietka oraz   wiele innych 
jurajskich niezwykłości,  pozwalają spędzić tu wyjątkowy czas, łącząc edukację z odpoczynkiem, 
wzajemnym poznawaniem siebie i przyrody niespełna 30 km od Krakowa.  
 
 
W plan odwiedzenia Parku warto włączyć wizytę w naszym działającym zabytkowym młynie. 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
Serdecznie zapraszamy!  
U nas jest pięknie i bardzo ciekawie. 
 
Dodatkowe informacje i rezerwacje pod numerami telefonów: 
tel. 12 380-11-09 - młyn 
tel. 12 626-32-32 - biuro 
tel. 12 389-60-04 -zamek Pieskowa Skała 
e-mail: osada@boroniówka.pl 
 
 

 
 

Boroniówka  stara osada młynarska 
 

Zapraszamy do odwiedzenia 

www.boroniowka.pl oraz FB https://www.facebook.com/Boroniowka 



OFERTA CENOWA 
 

Zapraszamy wszystkich Państwa turystów na niecodzienną podróż w przeszłość  
 
ZWIEDZANIE: 
 

• zwiedzanie obiektu grupowe: bilet – 10 zł (min.290 zł) 
 
PAKIETY FIRMOWE: 
 

• „WIZYTA W BORONIÓWCE” ( w cenie:  zwiedzanie obiektu, kawa/herbata/sok – do wyboru  + 
ciasto sernik/orzechowe/ szarlotka – do wyboru) – 26 zł 

•  „WIZYTA W BORONIÓWCE Z DEGUSTACJĄ WINA”( w cenie: zwiedzanie obiektu, degustacja wina 
z lokalnej winnicy, pieczywo z naszej mąki) –  49  zł 

 
WARSZTATY dla grup zorganizowanych, szkół (min. 15 osób) 
 

• zwiedzanie obiektu + warsztaty kulinarne: ciasteczkowe – 32 zł 

• zwiedzanie obiektu + warsztaty kulinarne: pierogowe – 36 zł 

• zwiedzanie obiektu + warsztaty kulinarne: ciasteczkowe + pierogowe – 54  zł 

• zwiedzanie obiektu + warsztaty kulinarne z wyrobu chałki – 32 zł 

• dodatkowo do powyższych opcji można zamówić: 
o miejsce na ognisko – 10 zł 
o lub ognisko z kiełbasą i dodatkami – 15 zł 

 
Ceny dotyczą 1 osoby. Obiekt zaprasza grupy  do zwiedzania  sezonowo od maja do października;  
od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 17 - po wcześniejszym umówieniu się. 
Na warsztaty zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 10. 
 
Dodatkowe informacje i rezerwacje pod numerami telefonów: 
tel. 12 380-11-09 - młyn 
tel. 12 626-32-32 – biuro 
e-mail: osada@boroniówka.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do odwiedzenia! 

www.boroniowka.pl oraz FB https://www.facebook.com/Boroniowka 


