
Gdzie na Jurę

Katalog produktów i usług turystycznych 
wyróżnionych Jurajskim Certyfikatem Jakości 





Gdzie na Jurę

Katalog produktów i usług turystycznych 
wyróżnionych Jurajskim Certyfikatem Jakości 



2



3

Drodzy Państwo,
Przyjaciele Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy „Katalog certyfikowanych produktów 
i usług turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, powstały w ramach projektu realizowane-
go od 2021 r. przez Związek Gmin Jurajskich.

Celem projektu jest wdrożenie Jurajskiego Systemu Certyfikacji Produktów i Usług Turystycznych 
jako czynnika profesjonalizacji kadr turystycznych oraz podnoszenia jakości usług na terenie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, która otrzymała tytuł Polskiej Marki Turystycznej. 

Chcąc umocnić i rozwijać markę w 2021 r. Związek Gmin Jurajskich rozpoczął proces certyfikacji 
produktów i usług turystycznych nadając Jurajski Certyfikat Jakości weryfikowany przez Komisję 
Certyfikacyjną, która odwiedziła wszystkich gestorów zgłoszonych produktów i usług. Certyfikację 
kontynuowano również w 2022 r. Efektem dwuletniego projektu są 44 certyfikaty przyznane 36 
podmiotom prowadzącym działalność na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Katalog prezentuje „najlepszych z najlepszych” w czterech kategoriach: usługi noclegowe, usługi 
gastronomiczne, atrakcji turystyczne, w tym atrakcje specjalistyczne oraz produkty spożywcze i 
rzemieślnicze, które są poprzez swoje specyficzne cechy powiązane z atrybutami Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. Ich najważniejszym wyróżnikiem jest jednak wysoka jakość, która przejawia się 
zarówno w profesjonalnej obsłudze, unikatowej przestrzeni, jak i recepturach wykorzystywanych w 
przypadku wytwarzania produktów spożywczych, czy nawiązania do cech charakterystycznych Jury 
w przypadku produktów rzemieślniczych. 

W ten sposób prezentowane produkty, usługi turystyczne i okołoturystyczne bardzo mocno od-
powiadają na trend zrównoważonego rozwoju, który promujemy na Jurze doceniając w rozwoju 
turystyki równowagę pomiędzy aspektami gospodarczymi, społeczno-kulturalnymi i środowisko-
wymi. Pozwala to na osiąganie korzyści zarówno przez mieszkańców, przedsiębiorców turystycz-
nych, jak i turystów przy poszanowaniu środowiska naturalnego i kulturowego, które jest naszym 
największym dobrem. 

Jako Polska Marka Turystyczna stawiamy na jakość. Obiekty oferujące prezentowane w niniejszym 
katalogu usługi i produkty turystyczne spełniają najwyższe standardy, stąd z pełnym przekonaniem 
możemy je rekomendować jako warte odwiedzenia i doświadczenia.   

Jesteśmy przekonani, że publikacja stanie się dla Państwa inspiracją do planowania i odbywania 
udanych podróży po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która zachwyci urokiem, a przede wszyst-
kim wysokiej jakości ofertą turystyczną, odpowiadającą na potrzeby osób przybywających zarówno 
na dłuższy wypoczynek, jak i na krótki jednodniowy lub weekendowy wypad. Jura zadowoli zarów-
no miłośników aktywnego wypoczynku, jak i tych, którzy poszukują doznań kulturalnych, pasjona-
tów o duszach odkrywców, tropiących historyczne ciekawostki. 

Zapraszamy serdecznie do poznawania i odkrywania Jury Krakowsko-Częstochowskiej wszystkimi 
zmysłami. Tutaj natura jest wyjątkowa, a historia prawdziwa. Tutaj, zgodnie z naszym przesłaniem, 
doznania są prawdziwe, a obietnice spełnione! 

Poznajcie najlepsze produkty i usługi sygnowane Jurajskim Certyfikatem Jakości!

Adam Markowski 
Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin Jurajskich 
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O projekcie
Jurajski System Certyfikacji

produktów i usług turystycznych

W 2019 r. powstała Strategia rozwoju terytorialnej marki turystycznej „Jura Krakowsko-Często-
chowska” wraz z systemem identyfikacji wizualnej. Strategia zdefiniowała kierunki rozwoju mar-
ki Jura Krakowsko-Częstochowska, jako spójnej, atrakcyjnej i rozpoznawalnej międzyregionalnej 
destynacji turystycznej. Strategia jest naturalną mapą drogową, czyli dokumentem definiującym 
konieczne działania na rzecz powstania spójnej marki. Precyzyjnie zaprogramowany i wyselekcjo-
nowany zestaw celów pozwala na koncentrację sił i środków na najistotniejszych i, co ważniejsze, 
społecznie akceptowanych działaniach. Wśród wyszczególnionych w Strategii działań zapisano 
również wdrożenie systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych jako jednego z instrumen-
tów kreowania wysokiej jakości, spójnej oferty turystycznej obszaru. 

W tym samym roku w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne realizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie turystyka została ulokowana w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki) Jura Krakowsko-Częstochowska otrzymała tytuł „Polska Marka Turystyczna – Kandydat”.

Realizując zapisy Strategii w 2020 r. Związek Gmin Jurajskich przy udziale środków Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął certyfikację produktów i usług turystycznych, oznaczając 
rekomendowane produkty i usługi Jurajskim Certyfikatem Jakości. W ramach realizacji projektu wy-
pracowano kryteria w czterech  kategoriach: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, atrakcje tu-
rystyczne oraz produkty rzemieślnicze i spożywcze. Opracowano również regulamin i podstawowe 
zasady certyfikacji oraz system identyfikacji wizualnej znaku. 

Wg opracowanych założeń wybrana Komisja Certyfikacyjna przeprowadziła certyfikację i nadała 21 
Jurajskich Certyfikatów Jakości 15-stu podmiotom z terenu całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zrealizowano również kampanię promocyjną zarówno samej certyfikacji, jak i poszczególnych pro-
duktów i usług w mediach społecznościowych. 

W rezultacie bardzo dużego zainteresowania otrzymaniem certyfikatu Związek Gmin Jurajskich 
podjął decyzję o kontynuacji projektu przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W tegorocznej edycji Jurajski Certyfikat Jakości nadano 18-stu podmiotom. W ramach projektu 
przeprowadzono też webinarium szkoleniowe oraz zrealizowano kampanię promocyjną w mediach 
społecznościowych. 

Podmioty, które uzyskały Jurajski Certyfikat Jakości są zaprezentowane w niniejszym katalogu 
„Gdzie na Jurę”. Certyfikacja jest bardzo ważnym instrumentem budowania wysokiej jakości usług 
i produktów turystycznych, a tym samym ma kluczowe znaczenie dla procesu budowania spój-
nej marki Jura Krakowsko-Częstochowska, obejmującej województwo małopolskie i śląskie. To 
już kolejny projekt realizowany przez Związek Gmin Jurajskich na rzecz podniesienia atrakcyjności 
i rozpoznawalności obszaru. Ma on tym większe znaczenie, że w międzyczasie Jura Krakowsko-
-Częstochowska przeistoczyła się z kandydata do Polskiej Marki Turystycznej w jedną z kilku w skali 
kraju Polskich Marek Turystycznych. 

Mamy nadzieję, iż Jurajski Certyfikat Jakości będzie dla wszystkich Gości przebywających na Jurze 
rekomendacją do tego, aby właśnie tutaj realizować swoje pasje podróżnicze i marzenia o wielkiej 
turystycznej przygodzie. 

Wykaz obiektów które otrzymały Jurajski Certyfikat Jakości
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1. Agrogospodarstwo „Pod Skałką”

2. Apartamenty Gościnne ALE WIDOKI

3. Centuria Hotel&Natural SPA 

4. Chleb Tatarczuch z Żarek Jadwigi Plesińskiej

5. Chochołowy Dwór 

6. Gospodarstwo Kozart

7. Gospodarstwo agroturystyczne Między Zamkami

8. Gospodarstwo agroturystyczne „We Młynie”,

    Spiżarnia „We Młynie”, Winnica nad Prądnikiem

9. Gościniec Zaklasztorze

10. Hotel Poziom 511 Design Hotel & SPA

11. Hotel Fajkier Wellness&SPA

12. Hotel Villa Verde Congress&SPA

13. Jura-Trop

14. Jurajska 28

15. Jurajskie Manowce

16. Kępina Zdrój

17. Klub Jurajskiej Przygody

18. Kompleks Małe Dolomity

19. Muzeum Dawnych Rzemiosł

      w Starym Młynie w Żarkach

20. Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego

      w Złotym Potoku

21. Osikowa Dolina

22. Park Linowy Jura

23. Park Ogrodzieniec: Park Miniatur Zamków

     Jurajskich i Dom Legend i Strachów Jury

24. Pokoje Gościnne Jurajska Stokrotka

25. Pracownia Plastyczna „Manufaktura”

26. Project Podzamcze

27. Pstrąg Ojcowski

28. Trafo Base Camp

29. Winnica Kresy

30. Winnica Zagardle

31. Zajazd Hetman

32. Zamek Ogrodzieniec

33. Zamek Rabsztyn

L is ta  ob iektów zna jdu jących  s ię  na  mapie :
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21. Osikowa Dolina

22. Park Linowy Jura

23. Park Ogrodzieniec: Park Miniatur Zamków

     Jurajskich i Dom Legend i Strachów Jury

24. Pokoje Gościnne Jurajska Stokrotka

25. Pracownia Plastyczna „Manufaktura”

26. Project Podzamcze

27. Pstrąg Ojcowski

28. Trafo Base Camp

29. Winnica Kresy

30. Winnica Zagardle

31. Zajazd Hetman

32. Zamek Ogrodzieniec

33. Zamek Rabsztyn

L is ta  ob iektów zna jdu jących  s ię  na  mapie :
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Jurajski Certyfikat Jakości  
w kategorii:

 atrakcje turystyczne

Agrogospodarstwo „Pod Skałką” 
 Szkolna 34, Przybynów, 42-310 Żarki
 info@agroskalka.pl
 +48 669 002 565, +48 501 154 921
 agroskalka.pl
 agroskalka

AGROGOSPODARSTWO „POD SKAŁKĄ”  

Wyjątkowe miejsce, położone na na terenie 
malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
w miejscowości Przybynów. Odwiedzenie agro-
gospodarstwa to doskonały pomysł, aby odpo-
cząć od zgiełku miasta wśród pięknych, natural-
nych krajobrazów, a także skorzystać z bogatej 
oferty atrakcji, przygotowanej z myślą szczególnie 
o najmłodszych uczestnikach wycieczki. Czas tu-
taj płynie wolno i spokojnie, w zgodzie z naturą. Nie-
powtarzalną, sielską atmosferę tworzy doskonale 
zachowany skansen Wsi Jurajskiej, swoisty wehikuł 
czasu do dawnej, polskiej wsi, gdzie można przecha-
dzać się po dawnych domach, odkrywając oryginal-
ne wyposażenie codziennego użytku. Oprócz tego 
w ofercie gospodarstwa są interaktywne warsztaty 
edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych oraz turystów indywidualnych. Dużą po-
pularnością cieszy się Zwierzyniec, który zamieszkują 
między innymi osiołki, owce, kozy, kucyki oraz lamy. 
Na dzieci czeka również atrakcyjny plac zabaw, a tak-
że kolejka „Jurajski Express”, pozwalająca na wygod-
ną podróż po gospodarstwie. 
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w kategorii:

 usługi noclegowe

Apartamenty Gościnne ALE WIDOKI 
 Parkowa 37, 42-440 Giebło-Kolonia  
 kontakt@alewidoki.pl
 +48 691 704 709
 alewidoki.pl
 Ale Widoki

APARTAMENTY GOŚCINNE ALE WIDOKI  

Noclegi dla turystów zainteresowanych kameral-
nym wypoczynkiem w spokojnej okolicy. Do dys-
pozycji są duże i wygodne apartamenty rodzinne, 
w każdym dwie osobne sypialnie, własna kuchnia 
z jadalnią, łazienka oraz balkon. Każdy aparta-
ment posiada dostęp do dużego podwórka rekre-
acyjnego z altaną, kominkiem i miejscem na ogni-
sko. Jest też boisko do siatkówki i mini plac zabaw 
dla najmłodszych, a pod drzewami rozwieszone 
są hamaki. Do Zamku Ogrodzieniec jest stąd za-
ledwie 2 km. Można się tam wybrać pieszo lub 
rowerem. W pobliżu dostępne są liczne szlaki pie-
sze i rowerowe prowadzące do najważniejszych 
jurajskich atrakcji. Z domu i podwórza można 
podziwiać wspaniałą panoramę Jury: od wzgórz 
Doliny Wodącej z białą wieżą Zamku Pilcza, aż po 
Skalne Miasto Podzamcza ze wspaniałymi ruina-
mi Zamku Ogrodzieniec. W pięknym bukowym 
lesie, tuż obok posesji, znajdują się liczne ścieżki 
dla spacerowiczów i biegaczy. Doskonałe miejsce 
dla rodzin z dziećmi oraz grup znajomych do wy-
poczynku o każdej porze roku. 
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w kategorii:

 usługi noclegowe

Centuria Hotel&Natural SPA 
 Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec
 recepcja@hotelcenturia.pl 
 +48 32 678 35 00
 hotelcenturia.pl 
 centuriaspa
 hotelcenturia

CENTURIA HOTEL&NATURAL SPA 

Zlokalizowany jest w samym sercu Jurajskiego 
Parku Krajobrazowego, nieopodal ruin Zamku 
Ogrodzieniec. Z racji swojego atrakcyjnego po-
łożenia stanowi idealne miejsce noclegowe pod-
czas wakacji, krótkich podróży weekendowych, 
ale także podczas wyjazdów służbowych, szko-
leń i kameralnych konferencji. Hotel posiada 31 
komfortowych pokoi, restaurację oferującą kuch-
nię polską oraz europejską, przytulną kawiarnię, 
nastrojowy Club Oceanic oraz stylową Chatę Gril-
lową i dwie sale konferencyjne. Ekskluzywne Cen-
trum SPA & Wellness oferuje szereg zabiegów 
kosmetycznych oraz całoroczny basen z przeciw-
prądem, gejzerami wodnymi, jacuzzi, saunę fińską 
i łaźnię turecką. Otoczenie hotelu, dzięki możli-
wości bezpośredniego kontaktu z naturą sprzyja 
relaksowi, a także gwarantuje, że Goście nie będą 
się nudzić. Okoliczne lasy zapraszają do space-
rów, a piękne ukształtowanie terenu w postaci ja-
skiń, skał o niezwykłym wyglądzie i ruin średnio-
wiecznych zamków to prawdziwa uczta dla oczu. 
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Jurajski Certyfikat Jakości  
w kategorii:

 produkty spożywcze i rzemieślnicze

Chleb Tatarczuch z Żarek  
Jadwigi Plesińskiej 

 A. Mickiewicza 16, 42-310 Żarki 
 +48 668 322 228, +48 34 314 8573
 turystykazarki.pl/artykuly/207
 Obwarzanki Bareckie i Chleb Gryczany 
Tatarczuch

CHLEB TATARCZUCH Z ŻAREK  
JADWIGI PLESIŃSKIEJ 

Gryczany chleb o ciemnej barwie i słodkim sma-
ku jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
i został nagrodzony Perłą w Konkursie Dziedzictwa 
Kulinarnego. Receptura niezmienna jest od wieków 
i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jurajskie 
miasteczko Żarki za sprawą Sanktuarium Matki Bo-
żej Leśniowskiej słynie z odpustów, cieszy się też 
przywilejem urządzania jarmarków nadanym przez 
króla Zygmunta Augusta. Tatarczuch był wypieka-
ny okazyjnie właśnie na odpusty i jarmarki. I nadal 
tak jest. Targi odbywają się w środy i soboty. Chleb 
tatarczuch można kupić od wiosny do jesieni na 
stoisku Jadwigi Plesińskiej przy wejściu od strony 
kościoła. Poza dniami targowymi można zaś posma-
kować śledzia na tatarczuchu w Pracowni Kulinarnej 
Basenowa. I jeszcze garść ciekawostek. Zaczyn po-
wstaje na mące gryczanej z mlekiem, wodą i droż-
dżami. Bochen waży około 7 kg. Jest sprzedawany 
w kawałkach. Świeżość chleba utrzymuje się do 7 
dni. Produkt jest polecany każdemu, również oso-
bom cierpiącym na choroby układu pokarmowego. 
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w kategorii:

 usługi noclegowe

Chochołowy Dwór 
 Jana III Sobieskiego 172, 32-048 Jerzmanowice 
 recepcja@chocholowydwor.pl
 +48 12 620 39 00
 chocholowydwor.pl
 chocholowydwor
 chocholowydwor.pl

CHOCHOŁOWY DWÓR 

Dwór jest pięknie położony wśród malowniczych 
krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
a bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego daje 
możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. 
Lokalizacja przy drodze krajowej 94, w odległości 
15 km od Krakowa sprzyja organizacji spotkań biz-
nesowych, rodzinnych i pobytów weekendowych.
W kompleksie dostępne są: pełna uroku restau-
racja zachęcająca do odpoczynku i skosztowania 
dań kuchni polskiej i europejskiej. Hotel***, dający 
możliwość doświadczana komfortu w eleganckim 
wydaniu, oferuje 31 pokoi urządzonych z wielką 
dbałością o każdy szczegół. Elegancka, przestron-
na, klimatyzowana sala balowo-konferencyjna 
z bezpośrednim wyjściem na ogród. Sale konfe-
rencyjne Cracovia i Olszówka z nowoczesnym za-
pleczem technicznym i multimedialnym doskonałe 
jako miejsca twórczej pracy. Ogród o powierzchni 
3 ha z chatą grillową i tarasem widokowym, roz-
ległą panoramą na Ostańce Jerzmanowickie oraz 
bajkowym placem zabaw dla dzieci i boiskami do 
plażowej piłki siatkowej i piłki nożnej.
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w kategorii:

 produkty spożywcze i rzemieślnicze

Gospodarstwo Kozart 
 Jana Pawła II 25, 32-82 Zelków
 kontakt@kozart.pl
 +48 501 769 663
 kozart.pl
 KozartZelkow
 kozart_zelkow

GOSPODARSTWO KOZART 

Małe, rodzinne gospodarstwo, które powstało 
z miłości do natury i zwierząt. Położone w Zel-
kowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
w pięknym otoczeniu Dolinek Krakowskich. Po-
siada niewielką hodowlę kóz, ogródek z ziołami, 
które używane są przy wytwarzaniu serów. Pod-
stawą tutejszej pracy jest pasja i ekologia, a wszyst-
kie produkty wytwarzane są w zgodzie z naturą. 
W okresie letnim zwierzęta wypasane są w pobli-
skich dolinkach. Bogactwo różnorodnych ziół oraz 
murawy kserotermiczne nadają mleku charaktery-
styczny, lokalny smak. Właściciele prowadzą kame-
ralne gospodarstwo, aby móc wytwarzać produkty 
w sposób tradycyjny i naturalny. Sprzedają świeże 
mleko, serwatkę oraz sery twarogowe, miękkie 
i dojrzewające, czyste i z różnymi dodatkami. Są to 
produkty sezonowe, wytwarzane tylko i wyłącz-
nie z mleka pochodzącego od tutejszych zwie-
rząt. Ważna jest tutaj dbałość o to, aby były one 
zawsze najwyższej jakości. W okresie wiosenno-
-letnim warto skorzystać z zajęć edukacyjnych dla 
grup zorganizowanych.
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w kategorii:

 usługi noclegowe

Gospodarstwo agroturystyczne  
Między Zamkami 

 Zamkowa 48, Kotowice, 42-310 Żarki 
 info@miedzyzamkami.com
 +48 660 753 672
 miedzyzamkami.com
 Miedzy.Zamkami

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
MIĘDZY ZAMKAMI  

Gospodarstwo gości w swoich progach najczę-
ściej rodziny. Położone jest wśród pól i lasów, 
co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi na łonie 
natury. Jednocześnie jest doskonałą bazą wypa-
dową do zwiedzania regionu, a najbliższe zamki 
położone są w odległości jedynie 1,5 km. Ele-
ganckie, nowoczesne i komfortowo wyposażone 
pokoje, każdy z oddzielnym wejściem, zachęcają 
do pozostania tu na dłużej. Tutejsza kuchnia ser-
wuje tradycyjne posiłki domowe, które trafiają 
w gusta zarówno dorosłych, jaki i dzieci. Całości 
dopełniają uwielbiane przez Gości warsztaty dla 
najmłodszych oraz możliwość bliskiego kontaktu 
ze zwierzętami, w tym udział w codziennym ich 
obrządku. Do dyspozycji Gości są też: niewielkie 
boisko do gry w piłkę, plac zabaw, sauna oraz spe-
cjalna strefa relaksu z grillem i zadaszone miejsce 
na ognisko. Między Zamkami to wyjątkowe miej-
sce, z którego z pewnością warto skorzystać pod-
czas wypoczynku na Jurze.
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w kategorii:

 usługi noclegowe
 produkty spożywcze i rzemieślnicze

Gospodarstwo Agroturystyczne  
„We młynie”, Spiżarnia „We młynie”, 
Winnica nad Prądnikiem

 Ojcowska 74, 32-089 Prądnik Korzkiewski 
 agro.mlyn@poczta.fm 
 +48 606 404 704, +48 604 404 667
 agro-mlyn.pl
 spizarniawemlynie
 winnicanadpradnikiem

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„WE MŁYNIE”, SPIŻARNIA „WE MŁYNIE”, 
WINNICA NAD PRĄDNIKIEM 

W urokliwej Dolinie Prądnika warto odnaleźć ro-
dzinne Gospodarstwo Agroturystyczne „We młynie”,  
gdzie wypoczywa się w ciszy i spokoju. Można tu 
wynająć cały dom lub 4 pojedyncze pokoje, każdy 
z łazienką. To idealne miejsce na piesze wycieczki, 
jazdę na rowerze, a także jako baza wypadowa do 
zwiedzania południowej Jury z jej zamkami, jaskinia-
mi i dolinami oraz Krakowa czy Wieliczki. Doskona-
ły wypoczynek gwarantuje rozległa łąka nad rzeką 
Prądnik, a wieczorami ogniska lub biesiady grillowe. 
Pobyt, szczególnie dzieciom, umilają gospodarskie 
zwierzęta: owce, gęsi, kaczki, kury i indyki. Odważni 
mogą też zwiedzać pasiekę. Dodatkowymi atutami 
są: Spiżarnia „We młynie”, w której można zaopatrzyć 
się w miody z własnej pasieki i przetwory najwyższej 
jakości przygotowane z własnych owoców i warzyw 
oraz Winnica nad Prądnikiem, gdzie produkowane 
są wina z pasją. Winnica ma zaledwie pół hektara, 
na którym rośnie winorośl wykorzystywana do pro-
dukcji win białych (Solaris, Seyval Blanc, Jutrzenka) 
i czerwonych (Regent, Rondo).
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Gościniec Zaklasztorze
 Serwin 20, 42-310 Żarki 
 goscinieczaklasztorze@gmail.com
 +48 797 487 612, +48 608 877 722
 www.zaklasztorze.pl
 Gościniec Zaklasztorze
 Gościniec Zaklasztorze

GOŚCINIEC ZAKLASZTORZE

Komfortowy i przytulny obiekt noclegowy w Żar-
kach cechuje doskonałe położenie w stosunku 
do jurajskich atrakcji. Gościniec przygotowany 
jest na pobyty zarówno Gości indywidualnych, 
jak i grup zorganizowanych. Do dyspozycji jest 
25 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami: 
2 pokoje na parterze przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 6 pokoi  na piętrze, w 
tym 2 pokoje rodzinne dla 5 osób. Każdy pokój 
wyposażony jest w mini lodówkę, czajnik elek-
tryczny oraz telewizor. Dodatkowo dostępne są 
2 doskonale wyposażone kuchnie, sala biesiadna 
na 50 osób, zagospodarowane podwórko. Go-
ściniec otacza rozległy ogród z altaną, grillem, 
miejscem na ognisko i placem zabaw dla dzieci 
z trampoliną i sezonowym basenem. Doskonały 
wypoczynek zapewnią też sauna, balia i ściana 
solna do inhalacji. Na miejscu można skorzystać 
ze śniadań, obiadokolacji lub samodzielnie przy-
gotowywać własne posiłki. 
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Poziom 511 Design Hotel & SPA  
 Bonerów 33, 42-440 Podzamcze
 recepcja@poziom511.com
 +48 32 746 28 00
 poziom511.com
 poziom511
 poziom511

HOTEL POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA 

Położony jest 511 m n.p.m w sercu Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, wśród wapiennych skał, 
w bliskim otoczeniu zabytków i w bezpośrednim 
kontakcie z naturą w jej najczystszej, surowej for-
mie. Na gości hotelu czekają 42 przestronne, 
nowocześnie urządzone pokoje, w tym 6 apar-
tamentów. Wszystkie wyposażone w telewizor 
LCD z telewizją satelitarną, klimatyzację, mini 
bar, telefon oraz Internet. Hotel proponuje udział 
w wydarzeniach takich, jak np. pokazy kulinarne, 
kolacje łączone z degustacją win, prowadzoną 
przez sommelierów, koncerty i muzykę na żywo, 
warsztaty i zajęcia sportowe. Restauracja 511 
serwuje dania pełne aromatów, urzekające wy-
glądem i czarujące smakiem - zdecydowanym, 
bezpośrednim, czasem lekko zaskakującym, ale 
za każdym razem… zachwycającym. Kuchnia in-
spirowana tym, co oferuje Jura. Pełna lokalnych 
serów, ryb i mięs. Restauracja wykorzystuje zro-
bione latem zapasy jurajskich ziół (w tym oregano 
i macierzanki), kiszonki i przetwory, w tym dżemy 
z borówki i pigwy. 
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Hotel Fajkier Wellness&SPA
 Kalinowa 63, Lgota Murowana,  
42-425 Kroczyce 
 recepcja@hotelfajkier.pl
 +48 884 877 200
 hotelfajkier.pl
 hotel.fajkier
 hotel-fajkier-wellness-spa

HOTEL FAJKIER WELLNESS&SPA

Miejsce relaksu blisko natury, kameralne, per-
fekcyjne na pobyty rodzinne, spotkania bizneso-
we, konferencje i szkolenia. Hotel położony jest 
w malowniczej miejscowości Lgota Murowana 
mieszczącej się w Parku Krajobrazowym Orlich 
Gniazd, gdzie Jura Krakowsko-Częstochowska 
ma swoje zielone serce - dzięki temu zapewnia 
nieograniczone możliwości bliskiego obcowania 
z przyrodą oraz spokojnego odpoczynku. Odwie-
dzając Hotel Fajkier zapewnisz sobie udany po-
byt o każdej porze roku! Otaczająca go przyroda 
i zabytki dają nieograniczone możliwości aktyw-
nego spędzenia czasu w gronie najbliższych. Po 
wyczerpującym dniu można też skorzystać ze 
strefy relaksu z dużym basenem w której rege-
neracja stanie się kwintesencją udanego wypo-
czynku. Na Gości czeka tu szeroka oferta masaży 
i zabiegów, wśród których każdy znajdzie coś dla 
siebie. Hotel Fajkier to synergia perfekcyjnej lo-
kalizacji, nowoczesnej architektury i luksusowe-
go wyposażenia, które zadowoli nawet najbar-
dziej wymagającego.
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Hotel Villa Verde Congress&SPA
 Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie 
 recepcja@villaverde.pl
 +48 32 670 38 00, +48 602 631 959
 villaverde.pl
 Hotel.VillaVerde
 hotelvillaverde

HOTEL VILLA VERDE CONGRESS&SPA

Nowoczesny kompleks na Jurze Krakowsko Czę-
stochowskiej, który równoważy koncepcję hotelu 
idealnego dla biznesu, jak i wypoczynku rodzinne-
go. Doskonałe położenie obiektu, z dala od zgiełku 
dużych aglomeracji gwarantuje wysoki komfort wy-
poczynku oraz stwarza znakomite warunki do rege-
neracji sił. Hotel proponuje szeroką gamę atrakcji, 
z których korzystać można zarówno latem, jak 
zimą. W ofercie znajdują się: Park Wodny ze stre-
fą SPA, kręgielnia, plac zabaw dla dzieci, baseny 
zewnętrzne ze zjeżdżalniami, pole paintballowe, 
korty tenisowe, stok narciarski, zimowy tor pon-
tonowy. Dodatkowo czas wypoczynku uatrak-
cyjniają pakiety pobytowe i oferty specjalne. Do 
dyspozycji Gości jest 166 komfortowo wyposażo-
nych pokoi, w tym apartamenty, superiory i poko-
je rodzinne. Hotel posiada przytulną i oryginalną 
restaurację a’la carte, jak również przestronne 
sale bankietowe i bufetowe. Pozwala to na orga-
nizację kameralnych spotkań, wystawnych ban-
kietów i gustownych przyjęć okolicznościowych.
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Jura-Trop
 Janusza Kusocińskiego 5b, 42-310 Żarki 
 zbyszek214@wp.pl
 +48 531 646 431
 Jura-Trop

JURA-TROP 

Mieści się w Żarkach i prowadzi zajęcia w naj-
bliższych okolicach. Pod okiem doświadczonych 
instruktorów dzieci i młodzież mogą zdobywać 
umiejętności w zakresie działania w grupie, używa-
nia mapy i kompasu, a także nauczyć się orientacji 
w terenie wyłącznie dzięki obserwacji otaczającej 
przyrody. Zajęcia praktyczne w terenie przepla-
tane są opowieścimi historycznymi dotyczącymi 
okolicy. Angażujące gry terenowe organizowane 
są na terenach leśnych, a każda posiada indywidu-
alny scenariusz. Uczestnicy poznają zasady bezpie-
czeństwa i pierwszej pomocy, wykonują zadania i 
biorą udział w strzelaniu ASG, uczestniczą w poka-
zie sprzetu wojskowego, a na koniec biorą udział 
we wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek. W 
kolejnych etapach uczestnicy mogą nauczyć się 
budowy szałasów, eksplorować bunkry z czasów II 
wojny światowej, a także zdobywać wiele innych, 
przydatnych w terenie umiejętności. 
Na koniec zajęć otrzymują wyjątkowe nagrody, 
które długo pozwalają wspominać emocje, któ-
rych doświadczyli. 
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Jurajska 28 - Rental Zbigniew Leśniak
 Jurajska 28, Morsko, 42-421 Włodowice 
 kontakt@jurajska28.pl
 +48 609 733 600
 jurajska28.pl

JURAJSKA 28 

Dom jednorodzinny o powierzchni 180 m2 położo-
ny w niewielkiej miejscowości Morsko w centralnej 
części Jury wynajmowany jest na wyłączność i prze-
znaczony dla 6 osób plus ewentualne 4 dostawki dla 
dzieci. Posiada trzy 2-osobowe sypialnie, 2 łazienki, 
salon z kominkiem i komfortowym wyposażeniem 
wypoczynkowym, w pełni wyposażoną kuchnię 
i jadalnię, taras z grillem, a w ogrodzie nowoczesną 
altanę i miejsce na ognisko. Malownicza i spokojna 
okolica, komfortowe wyposażenie oraz bliskość 
największych atrakcji i najważniejszych szlaków 
turystycznych Jury to niewątpliwe atuty tego 
miejsca. Nieopodal znajdują się zamki położone 
na Szlaku Orlich Gniazd: Ogrodzieniec (12 km), 
Mirów (12 km), Bobolice (14 km), Bąkowiec (2 km) 
oraz inne flagowe atrakcje Jury, takie jak: Okiennik 
Wielki (3 km), Skałki Rzędkowickie (5 km), Góra 
Zborów i Jaskinia Głęboka (4 km) oraz rowerowy 
Szlak Orlich Gniazd (1 km). Doskonale czują się tu 
rodziny z dziećmi i niewielkie grupy znajomych - 
to znakomite miejsce zarówno na weekend, jak 
i na urlop.
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Jurajskie Manowce
 Gorzków Stary 4, 42-320 Niegowa 
 info@jurajskiemanowce.pl
 +48 882 013 739
 jurajskiemanowce.pl
 JuraKrakowskoCzestochowskaNoclegi

JURAJSKIE MANOWCE 

Pięknie położone w dolinie pomiędzy Górami 
Gorzkowskimi Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej obiekt jest wspaniałym miejscem do upra-
wiania turystyki pieszej i rowerowej. W pobliżu 
znajdują się flagowe atrakcje Jury: Złoty Potok, 
słynący z historycznych pstrągarni, Rezerwatu 
Parkowe, zabytkowego pałacu oraz kilku malow-
niczych stawów, zamki Mirów, Bobolice, Olsztyn, 
Ogrodzieniec, ostańce skalne z jaskiniami. Do 
dyspozycji Gości są trzy 3-osobowe pokoje z ła-
zienkami, TV i dostępem do internetu oraz dwa 
apartamenty, w pełni wyposażona kuchnia, ja-
dalnia i salon, w którym można zrelaksować się 
przy szafie grającej, bilardzie i piłkarzykach. Do-
datkowo można skorzystać z mini siłowni, dużej, 
oświetlonej altany, grilla, parkingu i wypożyczalni 
rowerów. Największym zainteresowaniem Gości 
cieszą się tutejsze terraria z ciekawymi gatunkami 
żółwi i innych zwierząt egzotycznych. Zwierzęta 
są tu mile widziane.
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Kępina Zdrój – domki i apartamenty do 
wynajęcia

 Kępina 24, 42-310 Wysoka Lelowska  
 shintai@shintai.pl  
 +48 602 77 99 69
 domki-jura.pl
 Shintai-Spa

KĘPINA ZDRÓJ 

Miejsce powstało z myślą o ludziach, którzy ko-
chają naturę i spokój. Na dużym terenie o po-
wierzchni 4200 m2 można odnaleźć ciszę i bez-
pośredni kontakt z przyrodą, króre są głównymi 
atutami tego miejsca. Do dyspozycji jest 5 apar-
tamentów całorocznych i 3 domki letniskowe za-
pewniające łącznie 37 miejsc noclegowych. Każ-
de lokum ma osobne wejście, taras, wyposażoną 
kuchnię, łazienkę, płaski telewizor i bezpłatne 
Wi-Fi. Na terenie obiektu dostępne są: duży taras 
z murowanym grillem i stołami do biesiadowania, 
pojedyncze mobilne grille, miejsce na ognisko, le-
żaki, hamaki, boisko do piłki plażowej i bezpłatny 
parking. Dzieci mogą tu swobodnie bawić się ko-
rzystając z 2 placów zabaw, kącika z zabawkami, 
piłek, zabawek do piasku oraz jeździć na rowe-
rach. Jest też średniej wielkości basen i mały bro-
dzik. Wieś Kępina otoczona jest lasami - tu można 
oddychać zupełnie innym powietrzem niż w mie-
ście i poczuć się prawdziwie na łonie natury.
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Klub Jurajskiej Przygody
 Kühna 45, 42-256 Olsztyn  
 klubjurajskiejprzygody@gmail.com
 +48 501 490 203 
 klubjurajskiejprzygody.pl
 klubjurajskiejprzygody 
 klubjurajskiejprzygody 

KLUB JURAJSKIEJ PRZYGODY 

Powstał z pasji do aktywnego spędzania wolne-
go czasu przez sport, rekreację i wyprawy wśród 
skał, jaskiń i gór na trekkingi oraz wpinaczki via 
ferratą. Głównym celem właścicieli jest zachęca-
nie dzieci, młodzieży i dorosłych do poznawania 
„jurajskiego świata” i spróbowania aktywno-
ści fizycznych, które pozwalają oderwać się od 
codzienności, a także zadbać o kondycję ciała 
i umysłu oraz poznać siebie. Zajęcia są sper-
sonalizowane dla Gości indywidualnych i grup 
zorganizowanych. Lokalizacja pośród jurajskich 
ostańców między ruinami zamku w Olsztynie, 
a Rezerwatem Sokole Góry stanowi znakomity 
punkt wypadowy do realizacji wycieczek krajo-
znawczych, wspinaczki skałkowej, eksploracji ja-
skiń i zajęć survivalowych. Zajęcia polegają na za-
poznaniu się z podstawami tych dyscyplin, w tym 
zaznajomieniu z techniką, potrzebnym sprzętem 
oraz zasadami bezpieczeństwa. Klubowi instruk-
torzy posiadają w tej dziedzinie ponad 20-letnie 
doświadczenie.
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Kompleks Małe Dolomity
 Skalny Widok 4d, 42-421 Hucisko 
 kompleks@maledolomity.pl,  
biwak@maledolomity.pl
 +48 602 110 154, +48 888 681 450
 maledolomity.pl
 maledolomity

KOMPLEKS MAŁE DOLOMITY 

To miejsce, które powstało z miłości do wolno-
ści, przyrody, gór i lasów. Pragnieniem właścicieli 
było, aby Goście otrzymali kompleksową ofertę: 
od biwaku pod własnym namiotem czy w cam-
perze, poprzez luksusowy glamping, całoroczny 
drewniany domek, aż po pokoje i apartament w 
stylowym pensjonacie. Wizytówką Małych Do-
lomitów jest przestrzeń i jednocześnie kameral-
ność – stąd mnóstwo niewielkich oaz pozwalają-
cych cieszyć się ciszą i spokojem przestrzeni. To 
zapewnia warunki, aby czuć się swobodnie i kom-
fortowo. Goście mają do dyspozycji place zabaw, 
kącik dla dzieci z ogromną kolekcją klocków lego, 
sklep górski, saunę i balię zewnętrzną, chatę gril-
lową wraz z miejscem na ognisko. Tutejsze posiłki 
przygotowywane są z największą starannością z 
wykorzystaniem przepisów na tradycyjne juraj-
skie dania i w oparciu o lokalne produkty. Ale są 
też dania według własnych receptur, zwłaszcza 
wegetariańskie i wegańskie. W kompleksie moż-
na również zamówić szkolenia wspinaczkowe.
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Muzeum Dawnych Rzemiosł  
w Starym Młynie w Żarkach

 Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki 
 poczta@muzeumzarki.pl
 +48 690 070 772 
 muzeumzarki.pl
 starymlyn.zarki

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ  
W STARYM MŁYNIE W ŻARKACH

Multimedialna podróż w czasie - białe jurajskie 
kamienie, czerwona cegła i nowoczesne dodatki 
ze szkła i betonu, a do tego interesująca, w czę-
ści multimedialna ekspozycja oparta o dawne 
rzemiosła. To jedyne tego typu w Polsce mul-
timedialne i interaktywne Muzeum Dawnych 
Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Wizyta w 
stuletnim elektrycznym młynie jest obowiązko-
wa dla wypoczywających na Jurze. Zachowano 
autentyczne urządzenia młyna: pędnie, mlewniki 
i inne. Ekspozycja uzupełniona o przedmioty wy-
korzystywane dawniej w warsztatach szewstwa, 
bednarstwa, kołodziejstwa, w młynie i piekarni. 
Pomysłowe podejście do historii rzemiosł, licz-
ne gry, filmy, słuchowiska, oryginalne eksponaty, 
zabawy z żarnami, rozpoznawanie zbóż i ziaren, 
filmowe opowieści, gadające w piecu bułeczki. Tu 
się dotyka, bawi, uczy. Liczba atrakcji w Starym 
Młynie zaskoczy każdego niezależnie od wieku. 
Oprowadzanie tylko z przewodnikiem trwa go-
dzinę i jest wzbogacone o warsztaty.
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Muzeum Regionalne im.  
Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

 Kościuszki 11, Złoty Potok, 42-253 Janów 
 muzeum@janow.pl
 +48 34 329 1162
 muzeum.zlotopotockie.pl
muzeumzlotypotok

MUZEUM REGIONALNE IM. ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO W ZŁOTYM POTOKU 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, któ-
rej organizatorem jest gmina Janów. Obok działal-
ności wystawienniczej muzeum jest organizatorem 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o tematyce 
historycznej. Są tutaj prezentowane pamiątki po 
rodzinie hr. Krasińskich (ze zbiorów Muzeum Czę-
stochowskiego). Najcenniejszym eksponatem jest 
pianino marki „Erard”, zakupione przez Zygmunta 
Krasińskiego dla Delfiny Potockiej, w wyborze któ-
rego pomagał Fryderyk Chopin. Równolegle działa 
również wystawa zmienna, na której przedstawione 
są losy żołnierzy 7 Dywizji Piechoty. Sercem wysta-
wy jest 7 srebrnych gwoździ pochodzących z zagi-
nionego sztandaru 7 Pułku Artylerii Lekkiej. W roku 
2023 zostanie zaprezentowana wystawa dotycząca 
160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 
gdzie zostaną przedstawione m.in. raporty płk. 
Zygmunta Chmieleńskiego informujące o przejęciu 
skrzyni ze złotem o wartości 1 mln. 200 tys. rubli. 
Jest to tzw. powstańczy skarb, którego losy owiane 
są wielką tajemnicą.
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Osikowa Dolina - Jest takie miejsce
 Żarecka 52, 42-350 Koziegłowy  
 warsztaty@osikowadolina.pl
 +48 34 366 14 95, +48 535 595 695
 osikowadolina.pl
 osikowadolina
 osikowa.dolina

OSIKOWA DOLINA - JEST TAKIE MIEJSCE

W Koziegłowach od początków XIX w. do wy-
twarzania wyrobów codziennego użytku wyko-
rzystywano Topole Osikę (Populus Tremula). To 
miejscowe dziedzictwo kulturowe. W 2006 r. 
wykonano Koziegłowach największy na świe-
cie kapelusz wpisany do Księgi Rekordów Guin-
nessa i tak się zaczęła… tutejsza fascynacja tym 
niezwykłym drzewem. Misją Osikowej Doliny jest 
umożliwienie każdemu bez względu na wiek, płeć 
i pochodzenie czerpania radości i energii z mocy 
czystej natury. To niezwykłe miejsce odwiedzają 
grupy dzieci, które podczas warsztatów mogą się 
o tym przekonać. Otrzymują tu wiedzę o tym, jak 
ważna jest proekologiczna postawa każdego z nas. 
Rozwijają wrażliwość artystyczną i zdolności ma-
nualne wykorzystując tutejsze autorskie zestawy 
kreatywne z drewna osikowego, przygotowane 
tak, aby każdy mógł samodzielnie wykonać swo-
je unikatowe dzieło. Osikowa Dolina zaprasza na 
aspencraftowe warsztaty, które są połączeniem 
unikatowej polskiej tradycji z nowoczesną formą 
sztuki i edukacji.
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Park Linowy Jura
 Kühna 45, 42-256 Olsztyn 
 kontakt@parklinowyjura.pl
 +48 501 490 203
 www.parklinowyjura.pl
 parklinowyjura
 parklinowyjura

PARK LINOWY JURA

Położony w pobliżu Zamku w Olsztynie, obok 
Góry Biakło, czyli Jurajskiego Giewontu, z do-
skonałym punktem widokowym park linowy to 
miejsce na aktywny wypoczynek dla każdego. 
W parku jest ok. 400 m tras i ponad 50 przeszkód 
podzielonych na 5 tras przepięciowych. 4 z nich są 
na naturalnym drzewostanie i składają się z prze-
szkód takich jak: pajęczyna, most DNA, tyrolki, 
strzemiona, mosty birmańskie itp. Trasa niska na 
wysokości 1 m umożliwia rodzicom pomoc w prze-
pinaniu karabinkami i już 2,5-roczne dzieci uczą się 
zasad bezpieczeństwa. Trasa średnia dla dzieci od 
110 cm wzrostu znajduje się na wysokości 2-3 m. 
Największe wyzwanie stanowią 3 trasy wysokie, 
w tym czarna ulokowana na wysokości do 14. 
Bezpieczeństwo zapewnia wykwalifikowana ka-
dra, służąca fachową pomocą oraz profesjonalny 
sprzęt asekuracyjny firmy Petzl. Zabawa zawsze 
rozpoczyna się szkoleniem z zasad używania 
sprzętu alpinistycznego. Wizyta w Parku Lino-
wym Jura dostarcza wielu atrakcji oraz zdrowej 
adrenaliny.
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Park Ogrodzieniec
 Zamkowa 33, 42-440 Podzamcze 
 info@park-ogrodzieniec.pl
 +48 606 669 742   
 park-ogrodzieniec.pl
 ParkOgrodzieniec

PARK OGRODZIENIEC

Park Ogrodzieniec to kompleks edukacyjno-
-rozrywkowy składający się z 5 atrakcji: Parku 
Miniatur i Domu Legend i Strachów, które uzy-
skały Jurajski Certyfikat Jakości oraz Parku Do-
świadczeń Fizycznych, Parku Rozrywki oraz Toru 
Saneczkowego. W Parku Miniatur można po-
dziwiać Szlak Orlich Gniazd w skali 1:25, gdzie 
makiety wszystkich zamków odtworzone zosta-
ły zgodnie z wiedzą historyczną, a samo ich wy-
konanie poprzedziły wielomiesięczne badania 
archiwalnej dokumentacji. Obiekty prezento-
wane w parku zostały umieszczone na otwartej 
przestrzeni, co pozwoliło dodatkowo pokazać 
interesujące ukształtowanie terenu Jury - ma-
lownicze doliny i kaniony o spadzistych stokach 
oraz urwiste skalne ściany, na których posado-
wione są zamki. Przechodząc przez wrota Domu 
Legend i Strachów można przenieść się z kolei 
w świat baśni z których słynie Jura. Przedstawio-
ne tu tajemnicze i owiane grozą 
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Jurajska Stokrotka
 Kolejowa 1, Kotowice, 42-310 Żarki 
 kontakt@jurajskastokrotka.pl
+48 500 184 614
 jurajskastokrotka.pl
 jurajskastokrotka
 JurajskaStokrotka

JURAJSKA STOKROTKA  

Położona jest na wzgórzu, z którego rozpościera 
się widok na Górę Zborów i Skały Rzędkowickie 
pośrodku malowniczego Jurajskiego Parku Kra-
jobrazowego, co daje możliwość ciekawego spę-
dzenia wolnego czasu. Stąd blisko do zamków na 
Szlaku Orlich Gniazd, w pobliżu jest także mnó-
stwo szlaków rowerowych i pieszych, kilka kąpie-
lisk. Miejsce powstało z myślą o wszystkich oraz 
którzy kochają odpoczynek w otoczeniu przyro-
dy w prawdziwie rodzinnej i ciepłej atmosferze. 
Wszystkie 8 apartamentów oferują wygodną 
przestrzeń do relaksu po wyczerpującym dniu, a 
także możliwość przygotowania posiłku. Obiekt 
zapewnia łącznie 35 miejsc noclegowych. Goście 
mają do dyspozycji plac zabaw, boisko do gry w 
siatkówkę, leżaki, pojedyncze mobilne grille, ką-
cik dla dzieci, saunę, chatę grillową z kominkiem, 
miejsce na ognisko, parking, jest także możli-
wośćć wypożyczenia rowerów. Mile widziane są 
również zwierzęta goszczące tutaj wraz ze swoimi 
właścicielami. 
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Pracownia Plastyczna „Manufaktura” 
 Olkuska 10, 42-440 Ogrodzieniec
 staraszkola@onet.pl
 +48 503 916 047,  +48 507 292 792
Pracownia Plastyczna Manufaktura

PRACOWNIA PLASTYCZNA  
„MANUFAKTURA”

Kredka Pamiątkowa z Pracowni Plastycznej „Ma-
nufaktura” jest wykonanym ręcznie, z użyciem 
naturalnych materiałów produktem regionalnym, 
który może stanowić ciekawą i unikatową pamiątkę 
z wyjazdu lub pomoc edukacyjną dla dzieci. Kredki 
są wykonane z pełni naturalnego wosku, dzięki cze-
mu są bezpieczne dla środowiska. Swoim kształtem 
i formą pobudzają wyobraźnię oraz wspomagają 
rozwój właściwej motoryki u dzieci w odróżnieniu 
od normalnych kredek dostępnych na rynku i w 
związku z tym polecane są przez nauczycieli oraz 
terapeutów. Pracownia Plastyczna „Manufaktura” 
od 2004 roku, prowadzona przez artystów plasty-
ków zajmuje się wyrobem i sprzedażą rękodzieła, 
rzemiosła artystycznego i pamiątek regionalnych 
związanych z Jurą Krakowsko-Częstochowską. 
Pracownia zajmuje się także działalnością związa-
ną z edukacją artystyczną dzieci i dorosłych, pro-
wadzi warsztaty artystyczne, zajęcia plastyczne, 
kursy, szkolenia i plenery. 
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Project Podzamcze
 Ogrodowa 11, 42-454 Grabowa 
 info@project-podzamcze.pl
 +48 502 188 084
 project-podzamcze.pl
 projectpodzamcze 
 project_podzamcze

PROJECT PODZAMCZE 

Michał Czubak – właściciel i pomysłodawca pro-
jektu zaprasza do swojego świata, który jest pe-
łen przygód i świetnej zabawy. Szkoła wspinania 
w Podzamczu powstała z pasji, jaką jest dla wła-
ściciela wspinaczka. Poznajcie lepiej Podzamcze, 
prawdziwy raj zarówno dla początkujących, jak i 
doświadczonych adeptów wspinaczki. To właśnie 
tu jest największe nagromadzenie turni skalnych 
na całej Jurze. To również tu można szlifować 
swoje wspinaczkowe umiejętności w otoczeniu 
ruin średniowiecznego zamku. W ofercie znaj-
dują się szkolenia ze wspinaczki skalnej, kursy po 
drogach ubezpieczonych, szkolenia ze wspinaczki 
na własnej asekuracji, warsztaty wspinaczkowe i 
doszkalające, wspinaczka dla początkujących na 
godziny, wejścia na skalne turnie z instruktorem, 
szkolenia z pierwszej pomocy. Organizowane są 
również obozy wspinaczkowe oraz prowadzone 
są sekcje dla dzieci i młodzieży na sztucznej ścia-
nie. Michał Czubak zaprasza serdecznie!
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Pstrąg Ojcowski
 Ojców 48, 32-047 Ojców 
 agnieszka@pstragojcowski.pl
 +48 795 282 726, +48 664 038 672
 pstragojcowski.pl
 pstragojcowski
 pstragojcowski

PSTRĄG OJCOWSKI 

Rodzinna firma założona przez matkę i córkę, któ-
re postanowiły zrewitalizować stawy znajdujące 
się w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Ce-
lem marki jest odbudowa hodowli pstrąga poto-
kowego, propagowanie świadomego i etycznego 
chowu, edukacja w zakresie historii regionu oraz 
tradycji kulinarnych. W ogródku grillowym Pstrąga 
Ojcowskiego przy stawie rekreacyjnym Beta moż-
na znaleźć tradycyjnie wędzone pstrągi podawane 
z lokalnymi dodatkami. To również miejsce, gdzie 
można miło spędzić czas, relaksując się nad stawem 
w otoczeniu zieleni. Tradycja hodowli pstrągów 
w Ojcowie sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy 
to na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej 
powstała pstrągarnia i była jedną z pierwszych 
w regionie. W 2014 roku nieużywane, przezna-
czone do naturalizacji stawy objęła w dzierżawę 
Magda Węgiel razem z córką Agnieszką Sendor. 
Dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu udało 
się przywrócić świetność hodowli pstrąga, ale też 
stworzyć wspaniałe miejsce do wypoczynku, re-
laksu i doznań kulinarnych. 
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Trafo Base Camp
 Podlesice 79, 42-425 Kroczyce 
 baza@trafobasecamp.pl
 +48 570 091 884
 www.trafobasecamp.pl
 TrafoBaseCamp
 trafobasecamp

TRAFO BASE CAMP

Znajdziesz go w Podlesicach - centrum polskie-
go wspinania sportowego. Ale region to nie tylko 
mekka wspinaczy, jest tu także mnóstwo szlaków 
rowerowych i pieszych, świetne warunki do bie-
gów terenowych, kilka kąpielisk, łatwy dojazd do 
zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Pensjonat to 
40-miejscowa część noclegowa z 2-5 osobowy-
mi pokojami oraz restauracja - loftowe, minima-
listyczne wnętrze, które nazywane jest po prostu 
Knajpą. Można tu zjeść smaczny posiłek, zwłasz-
cza wegetariański, ale także napić się kawy. Do 
dyspozycji jest również multimedialna, klimatyzo-
wana sala idealna do prowadzenia zajęć jogi, wy-
kładów i szkoleń oraz profesjonalna, kryta ścianka 
wspinaczkowa o wysokości 4,80 m i powierzchni 
ścian ponad 100 m2. Na terenie ośrodka działają 
też specjalistyczny sklep wspinaczkowy, szkoła 
wspinania oraz wypożyczalnia sprzętu wspinacz-
kowego i rowerów.
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Winnica Kresy 
 Stoki-Kresy 35, 32-043 Skała 
 winnicakresy@gmail.com
 +48 602 611 761
 winnicakresy.com
 winnicakresy

WINNICA KRESY 

Gospodarstwo winiarskie na Jurze jest położone 
tylko 20 km od centrum Krakowa. Z uprawianej 
tu winorośli produkowane są własne, autorskie 
wina, które można kupić na miejscu. Goście mogą 
zwiedzić winnicę, przetwórnię i skosztować tutej-
szych win. Degustacji dopełniają świetne lokalne 
sery i wędliny. Do dyspozycji jest sala degustacyjna 
na 20 osób, gościnna wiata na 80 osób, stary sad 
z miejscem do leżakowania i wiele innych miejsc,  
gdzie można odpocząć z dala od zgiełku miasta. 
Imprezy cykliczne to np. Święto Młodego Wina 
oraz w kooperacji z innymi winiarzami pikniki wi-
niarskie i imprezy dla rowerzystów. Coraz częściej 
odbywają się tutaj spotkania firmowe, urodziny, 
przyjęcia weselne i inne imprezy okolicznościowe. 
Do dyspozycji Gości jest grill, ognisko oraz moż-
liwość przyrządzenia poważniejszych dań pasują-
cych do wina. Enoturyści i wielbiciele win mogą 
zdegustować tutejsze trunki również w sklepiku 
z wine barem na krakowskim Kazimierzu, gdzie 
dostępne są wszystkie wina, również na kieliszki.  



38

Jurajski Certyfikat Jakości  
w kategorii:

 atrakcje turystyczne
 produkty spożywcze i rzemieślnicze

Winnica i serowarnia Zagardle
 Szczodrkowice 235, 32-043 Skała 
 poczta@winnicazagardle.pl
 +48 696 065 921 
 winnicazagardle.pl
 zagardle

WINNICA I SEROWARNIA ZAGARDLE

Znajdują się w miejscowości Szczodrkowice w 
gminie Skała, gdzie w otoczeniu malowniczej 
przyrody Jury Krakowsko-Częstochowskiej po-
wstają wyjątkowe wina i sery. Winnica prowa-
dzona jest w sposób naturalny, bez herbicydów, 
do nawożenia używa się głównie obornika, a w 
międzyrzędziach siane są rośliny użytkowe. Przy 
winnicy działa niewielka serowarnia, w której w 
zgodzie z naturą dojrzewają najlepsze sery typu 
alpejskiego, goudy oraz fetki. Mleko do ich wy-
twarzania pozyskiwane jest od miejscowych 
szczęśliwych krów, które dostarczają najlepszego 
mlecznego surowca. Świeżutkie, pachnące mleko 
trafia do serowarni zaraz po udoju i dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych, naturalnych technik se-
rowarskich powstają tu zdrowe i pyszne sery, bez 
konserwantów i innych sztucznych dodatków - za 
to ze szlachetnymi kulturami bakterii i ekologicz-
nymi ziołami. Enoturystyka i wyprawy do winnic 
stają się coraz popularniejsze, szczególnie gdy 
można skosztować tak doskonałych, naturalnych 
win i serów.
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Zajazd Hetman 
 Kalinowa 57, Lgota Murowana,  
42-425 Kroczyce  
recepcja@zajazdhetman.pl
 +48 505 163 740 
 zajazdhetman.pl 
 zajazdhetman

ZAJAZD HETMAN 

Położony w malowniczej scenerii Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, gdzie bliskość jezior, 
skałek, zamków oraz tras rowerowych daje 
możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia 
wolnego czasu. Zajazd posiada salę restauracyj-
ną oraz przestronną, klimatyzowaną salę balową, 
gdzie można zorganizować niezapomniane przy-
jęcie okolicznościowe z możliwością skorzystania 
z noclegu. Pub, chata grillowa, taras i duży ogród 
z altanami to doskonałe miejsca na imprezy in-
tegracyjne lub spotkania w gronie przyjaciół. Na 
najmłodszych gości zajazdu czekają dwa place za-
baw - w budynku i na zewnątrz. Kuchnia serwuje 
dania kuchni jurajskiej, myśliwskiej i oczywiście 
śląskiej. Szef kuchni specjalizuje się w podawaniu 
dziczyzny łącząc ją z lokalnymi produktami. W 
karcie dań każdy znajdzie coś dla siebie, od dzi-
czyzny począwszy po dania tradycyjne, dziecięce 
i wegetariańskie. Lokal oferuje też na wynos przy-
gotowane na miejscu pieczywo, wyroby wędzo-
ne, pasztety, smalec i wszelakie konfitury. Można 
także zamówić catering.
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Zamek Ogrodzieniec
 Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec 
 biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
 +48 32 67 32 220 
 zamek-ogrodzieniec.pl
 ZamekOgrodzieniec
 zamek_ogrodzieniec

ZAMEK OGRODZIENIEC

Wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkie-
go na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.), to największy 
i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, 
a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków 
na Szlaku Orlich Gniazd. Stanowi przykład kunsz-
tu dawnych budowniczych, którzy przez stulecia 
uczynili z Ogrodzieńca imponującą magnacką re-
zydencję. Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu 
to jeden z najważniejszych historycznych i kul-
turowych obiektów w kraju, a także jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Na terenie zamku od lat realizowane 
są wydarzenia kulturalne i historyczne, któ-
re cieszą się dużym zainteresowaniem zwie-
dzających. Są to m.in. walki rycerskie, pokazy 
konne, wieczory z duchami, pokazy mody śre-
dniowiecznej i wiele innych. Organizowane są 
również duże, widowiskowe imprezy takie jak: 
Najazd Barbarzyńców, Baloniada czy Między-
narodowy Turniej Rycerski.
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Zamek Rabsztyn
 Rabsztyn 24, 32-300 Olkusz 
 rabsztyn@mok.olkusz.pl
 +48 32 706 52 31, +48 32 706 52 36
 zamekrabsztyn.pl 
 Zamek Rabsztyn 
 zamekrabsztyn

ZAMEK RABSZTYN

Warownia należąca do Szlaku Orlich Gniazd, któ-
rej początki sięgają XIII w. Na przestrzeni wieków 
zamek był wielokrotnie rozbudowywany, a znisz-
czony został w wieku XVII. Dzisiaj malownicza 
budowla, dzięki przeprowadzonej rewitalizacji 
zachęca do zwiedzania. W obiekcie udało się 
połączyć dawną architekturę z nowoczesnością, 
co sprawiło, że warownia stała się bardziej do-
stępne. Aby poznać bliżej historię zamku, warto 
skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem lub 
pobrania bezpłatnej aplikacji. Chwilą przyjemno-
ści będzie czas spędzony w zamkowej kawiarni. 
Odbywające się często rekonstrukcje historyczne 
i zabawy rycerskie uatrakcyjnią pobyt w Rabszty-
nie. W bezpośrednim otoczeniu zamku możliwe 
jest odwiedzenie Chaty Antoniego Kocjana - ro-
dzinnego domu konstruktora szybowców. Znaj-
dujący się przed zamkiem plac zabaw przypadnie 
do gustu dzieciom, a bliskie sąsiedztwo rezerwatu 
przyrody Pazurek oraz Pustyni Błędowskiej po-
zwoli spędzić niezapomniany dzień w sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
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Okładka    Jakub Krawczyk
2                Lighthouse Media
4                 Lighthouse Media
8                 Tomasz Renk
9-1,2,3 Archiwum - Agrogospodarstwo „Pod Skałką”
10-1,2,3 Archiwum - Apartamenty Gościnne ALE WIDOKI
11-1,2,3 Archiwum - Centuria Hotel&Natural SPA 
12-1,3 Archiwum prywatne Jadwigi Plesińskiej
12-2    Archiwum - Śląskie Smaki
13-1,2,3 Archiwum - Chochołowy Dwór
14-1,2,3 Archiwum - Gospodarstwo Kozart
15-1,2,3 Archiwum - Gospodarstwo agroturystyczne Między Zamkami
16-1,2,3 Archiwum - Gospodarstwo agroturystyczne „We Młynie”
17-1,2,3 Archiwum - Gościniec Zaklasztorze
18-1,2,3 Archiwum - Hotel Poziom 511 Design Hotel & SPA
19-1,2,3 Archiwum - Hotel Fajkier Wellness&SPA
20-1,2,3 Archiwum - Hotel Villa Verde Congress&SPA
21-1,2,3 Archiwum - Jura-Trop
22-1,2,3 Archiwum - Jurajska 28
23-1,2,3 Archiwum - Jurajskie Manowce
24-1,2,3 Archiwum - Kępina Zdrój
25-1,2,3 Archiwum - Klub Jurajskiej Przygody
26-1,2,3 Archiwum - Kompleks Małe Dolomity
27-1,2,3 Archiwum - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach
28-1,2,3 Archiwum - Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
29-1,2,3 Archiwum - Osikowa Dolina
30-1,2,3 Archiwum - Park Linowy Jura
31-1,2,3 Archiwum - Park Ogrodzieniec
32-1,2,3 Archiwum - Pokoje Gościnne Jurajska Stokrotka
33-1,2,3 Archiwum - Pracownia Plastyczna „Manufaktura”
34-1,2,3 Archiwum - Project Podzamcze
35-1,2,3 Archiwum - Pstrąg Ojcowski
36-1,2,3 Archiwum - Trafo Base Camp
37-1,2,3 Archiwum - Winnica Kresy
38-1,2,3 Archiwum - Winnica Zagardle
39-1,2,3 Archiwum - Zajazd Hetman
40-1,2,3 Archiwum - Zamek Ogrodzieniec
41-1,2,3 Archiwum - Zamek Rabsztyn / Łukasz Dwornik
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Wybierasz się na Jurę, odwiedzasz ją często, a może jesteś jej stałym bywalcem?
Ten katalog jest doskonałą podpowiedzią, jak i gdzie spędzić czas,

a także jakich produktów spróbować i z jakich skorzystać.
Jurajski Certyfikat Jakości to gwarancja wysokiego standardu produktów
i usług turystycznych oferowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Jura - prawdziwe doznania, spełnione obietnice!

Więcej informacji o atrakcjach Jury:
www.jura.info.pl
www.jura.travel
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