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Krupówki to jedna z najstarszych ulic miasta i jedna           
z najbardziej popularnych ulic Polski. Choć Zakopane ma
zaledwie około 28 tysięcy stałych mieszkańców,
Krupówki każdego roku odwiedzają miliony turystów       
z całego świata. 
Nazwa ulicy pochodzi od nazwiska Krupa albo
Krupowski. 
Ma 1100 metrów długości. 

Spacer Krupówkami- czas 2h  

Wzdłuż ulicy stoją ławeczki i charakterystyczne pochyłe
latarnie, których pojawienie się pod koniec lat 90-tych

wzbudziło zamieszanie wśród architektów i urbanistów.

Dziś stanowią nieodzowny element scenerii Krupówek.

Ciekawe Punkty 
na Krupówkach
 



Kościół Świętej Rodziny – najstarszy murowany kościół
w Zakopanem, zaprojektowany przez warszawskiego
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowa trwała
od 1877 do 1896.  
Góralskie Sukiennice, czyli pasaż handlowy 
Szkoła Budowlana z 1876r. – dawna Szkoła Snycerska     
i Szkoła Przemysłu Drzewnego
Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego – w stylu
zakopiańskim z 1922r. 
Dworzec Tatrzański z 1880r. 
„Drzewko Szczęścia” znajduje się obok budynku Poczty
Polskiej z 1905r 
Pasaż – zbudowany przez byłego burmistrza Adama
Bachledę – Curusia 
Hotel Morskie Oko – dziś głównie pełni funkcję
usługowo – handlową. Jego historia sięga 1898r. 
Jasiek – rzeźba z brązu przy „oczku wodnym”,
przedstawiająca chłopca czytającego „Tygodnik
Podhalański”. Codziennie, kilkaset osób robi sobie
zdjęcie z Jaśkiem. 
Hotel Kasprowy Wierch zbudowany w latach         
1980-1982 (dawna Willa Hygea)
Pomnik Władysława Zamoyskiego dobroczyńcy
Zakopanego

Ciekawe Punkty na Krupówkach



Gdzie zacząć ten spacer? Najlepiej u źródła, czyli
zwiedzając pierwszą realizację w stylu zakopiańskim,             
willę KOLIBĘ

W gwarze góralskiej "koleba" znaczy schronienie 

Spacer szlakiem stylu
zakopiańskiego - czas 4-5 h  

Willa  w  Zakopanem, wzniesiona w latach 1892–1893

w  stylu zakopiańskim  według projektu  Stanisława

Witkiewicza. 

Pierwszy dom zbudowany w stylu zakopiańskim

Od 4 grudnia 1993 w willi „Koliba” mieści się Muzeum

Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza,

oddział  Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa

Chałubińskiego w Zakopanem
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Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego              
w Zakopanem to jedno z najstarszych  muzeów 
regionalnych w Polsce 
Muzeum zostało powołane przez Towarzystwo Muzeum
Tatrzańskiego w 1889 r.
Muzeum posiada 11 filii – w tym 7 w Zakopanem

Muzeum Tatrzańskie

Muzeum Tatrzańskie powstało jako inicjatywa społeczna

Utrzymywało się z przekazów, darowizn, datków         

i wpływów z biletów

Muzeum kolekcjonuje obiekty z zakresu: skał i minerałów,

florystyczne, etnograficzne, dzieła sztuki 

Muzeum gromadzi literaturę tatroznawczą (ok. 30

tys. woluminów) 

Muzeum nieregularnie wydaje „Rocznik Podhalański”.
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Została zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza,        
i wybudowana w 1907 roku z inicjatywy Edwarda
Korniłowicza
Wybudowanie kapliczki było formą zapłaty za ziemię,
którą Korniłowicz chciał odkupić od zakopiańskiego gazdy
Franciszka Gąsienicy. Zamiast pieniędzy za ziemię, ten
poprosił  kupca o ufundowanie kapliczki.

Kapliczka Korniłowiczów

Wiosną 2003 roku kapliczka została w całości strawiona

przez pożar, którego przyczyną były palące się u jej stóp

znicze.

Kapliczka została odbudowana, a w jej wnętrzu

umieszczona została replika pierwszej znajdującej się         

w niej figury – Matki Boskiej z Dzieciątkiem autorstwa

Wojciecha Brzegi

Najmniejsza realizacja stylu zakopiańskiego 
 

K A P L I C Z K A  K O R N I Ł O W I C Z Ó W



Znajduje się  przy drodze Oswalda Balzera,           
w Jaszczurówce (dzielnica Zakopanego)
Ufundowana przez rodzinę Uznańskich i wybudowana         
w latach 1904 – 1908
Kaplica na Jasczurówce została zaprojektowana przez
Stanisława Witkiewicza i jest jednym z najpiękniejszych
budynków reprezentujących styl zakopiański

Kaplica na Jaszczurówce

Drewniane wnętrze,  jest bardzo skromne

Kaplica jest częścią małopolskiego Szlaku Architektury

Drewnianej

W sezonie letnim w podziemiach Jaszczurówki działa
Galeria Religijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II,         

w której prezentowane są obrazy malowane na szkle,

wykonane przez podhalańskich artystów ludowych.

Każdego roku prezentowana jest wystawa o innej

tematyce  

K A P L I C A  N A  J A S Z C Z U R Ó W C E



Trasa ta bardzo łatwo osiągalna niemal z każdego
punktu Zakopanego stanowi ciekawe urozmaicenie tras
spacerowych - jest niemal płaska, a bliskie sąsiedztwo
Tatrzańskiego Parku Narodowego, gwarantuje ciszę          
i spokój podczas przechadzki. To idealna propozycja na
popołudniowy spacer. (Podążamy za czarnymi znakami
turystycznymi)

Aby rozpocząć spacer, najlepiej jest podjechać busem         

z centrum do wylotu Doliny Kościeliskiej, w przysiółku

Kościelisko - Kiry i stamtąd wyruszyć w lewo. 

Lekko pofalowaną drogą, przekraczając małe, drewniane

mostki nad potokami wypływającymi z mniejszych         

i większych dolin. 

Wzdłuż całej trasy od strony Zakopanego rozciągają się
malownicze łąki i pola, a na niektórych z nich małe szałasy,

w których w pobliżu prowadzony jest wypas owiec.  

Spacer Drogą pod Reglami 
- czas 2 - 3 h  



Na Drodze pod Reglami, zdarza się napotkać dziką
zwierzynę - w takiej sytuacji należy spokojnie się oddalić
Na trasie spaceru w rejonie Buńdówek znajduje się
tabliczka informująca, że Droga Pod Reglami to dawna

Droga Żelazna, zwana też Drogą Hawiarską. 

W rejonie Dolinki Spadowiec przechodzimy przez

drewniany mostek,  z którego można obserwować
opadające z impetem kaskady potoku Spadowiec            

i podziwiać rosnące wokół buki i jodły. 

Spacer Drogą pod Reglami możemy zakończyć u wylotu

Doliny Białego niedaleko kompleksu skoczni narciarskich

na Krokwi. 

Warto też zejść ze szlaku już nieco wcześniej, u wylotu

Doliny Strążyskiej i wstąpić do kultowej kawiarni ROMA,

której historia sięga 1914 roku. 

Z kawiarni ROMA wracamy piękną, wijącą się w stronę
centrum miasta ulicą Strążyską



Spacer rozpocznie się na Targowicy, słynnym placu
targowym pod Gubałówką. Wycieczka może przebiegać           
w dwóch wariantach: na piechotę, albo z wykorzystaniem
kolejki terenowej, gondolowej lub krzesełkowej.   

Zaczynamy nieco z lewej strony od dolnej stacji kolejki na

Gubałówkę, obok małej ambony z napisem "Zakopane"          

i ciupagą. 

Podążając za czarnymi znakami, pniemy się dość stromo

w górę przez pola, z których rozciąga się przepiękna

panorama na miasto i niemal całe Tatry. 

W zależności od kondycji odcinek na grzbiet Gubałówki

pokonujemy w 30 min do 1 godziny. 

Na dole z lewej strony znajduje się jedna z najstarszych

części Zakopanego - tzw. przysiółek Gładkie. 
 

Spacer na Gubałówkę i jej grzbietem 
- czas 3- 5 h  

Gubałówka - Na piechotę



Idąc dalej polami, wchodzimy w las. Nieopodal znajduje się
mostek, który jest pozostałością po słynnej trasie

narciarskiej.

Docierając na grzbiet Pasma Spisko - Gubałowskiego (tak

prawidłowo powinno postrzegać się Gubałówkę, a nie

jako samotną górę nad Zakopanem), osiągamy wysokość
1123m n.p.m. 

Nieopodal wznosi się maszt radiowo-telewizyjny           

o wysokości 102m.  

Oprócz tego, że wpadniemy w swoisty chaos kolorowych

stoisk, naszym oczom ukaże się wspaniała panorama.

Z Gubałówki widać Zakopane i jego rozkład urbanistyczny

w całej krasie. 

Po wizualnej uczcie kierujemy się głównym grzbietem na

zachód. Po kilkuset metrach wędrówki można podziwiać
rozległy widok na Podhale i Orawę, z majestatycznym

pasmem Babiej Góry w głębi. 



Po około 30 - minutowym spacerze, za Karczmą Honielnik

( w rejonie górnej stacji kolei gondolowej na

Szymoszkowej) kierujemy się w dół, podążając za żółtymi

znakami. W ten sposób, idąc równolegle do narciarskiej

trasy ośrodka Polana Szymoszkowa, dotrzemy do ul.

Powstańców Śląskich, stąd albo busem, albo piechotą           

( w lewo) po około 30 minutach dotrzemy ponownie           

w rejon Targowicy. 



W środku trasy mija się wahadłowo zjeżdżający wagon, co

zawsze wzbudza duże emocje wśród pasażerów. 

Po wyjściu z budynku górnej stacji kolei terenowej

idziemy na taras widokowy. 

Po 30- minutowym spacerze można zjechać z powrotem

kolejką gondolową na Szymoszkowej. 

Kto chce jeszcze zażyć spaceru idzie kolejne 30-minut na

Butorowy Wierch, gdzie kolejka zwozi pasażerów do ul.

Powstańców Śląskich.

Zjeżdżając kolejką z Butorowego Wierchu (1160 m n.p.m.)

pokonujemy długość 1619 m.  

Gubałówka - Kolejką
W drugim wariancie trasę na grzbiet Gubałówki

pokonujemy kolejką terenową, która torami na odcinku

1307 m zawiezie nas wagonem. 

Kolej ta została zbudowana w zaledwie 168 dni, otwarto

ją 20 grudnia 1938 roku. 



Gdzie rozpocząć ten spacer? W zasadzie nie ma kierunku, nie
ma zasad. Można zacząć go w centrum lub na obrzeżach.
Najlepiej jeśli uda nam się trafić na wernisaż w jednej z
galerii. Oto nasza propozycja miejsc, które warto zobaczyć. 

 

Spacer po galeriach sztuki 

Galeria Malarstwa Władysława Jarockiego 
(Muzeum Jana Kasprowicza)

ul. Harenda 12a

Mieszcząca się tam Galeria Malarstwa prezentuje obrazy z
motywami huculskimi i podhalańskimi autorstwa Władysława
Jarockiego, zięcia Jana Kasprowicza. 

Galeria Arkadiusza Walocha 
ul. Kościuszki 12

W galerii można znaleźć ekspresyjne malarstwo Arkadiusza
Walocha. Wśród tematów dominują górskie pejzaże oraz
postać Jana Pawła II. 



Na samym dole Krupówek, tuż obok Targowicy mieści się
kameralna Galeria Sztuki Współczesnej. Można tam
zakupić prace samego właściciela - znakomitego grafika
Jerzego Jędrysiaka, tworzącego w technice linorytu. Jego
prace sprzedają się na całym świecie . Przedstawiają
oniryczne, baśniowe wizje, a wykonane są z najwyższą
precyzją.  

Galeria Jerzego Jędrysiaka
ul. Na Gubałówkę 2

Miejska Galeria Sztuki 
im. Władysława Zamoyskiego 

(Zakopiańskie Centrum Kultury)
ul. Krupówki 41

Idąc Krupówkami do góry warto zatrzymać się w Miejskiej
Galerii Sztuki. Historia tego miejsca sięga 1911 roku.
Odbywają się tam wystawy czasowe, pokazy filmów,
prelekcje oraz koncerty. 

Galeria YAM
ul. Krupówki 63

Nieco wyżej przy Krupówkach mieści się Galeria YAM,
najważniejsze i najciekawsze związane ze sztuką miejsce
w Zakopanem, gdzie można nabyć obrazy i rzeźby. Galeria
organizuje także wernisaży i wystawy czasowe. 



W Domu Doktora organizowane są wystawy czasowe
współczesnych artystów. Historia domu w stylu
witkiewiczowskim, w którym mieści się galeria, sięga
1898 roku. Oprócz przestrzeni wystawienniczej znajduje
się tam Muzeum Domowe ze zbiorami rodziny
Kraszewskich. 

Dom Doktora
ul. Witkiewicza 19

Galeria Władysława Hasiora 
ul. Jagiellońska 18b

To filia Muzeum Tatrzańskiego. Ta zlokalizowana w starej
"Leżakowni" hotelu Warszawianka galeria. W bogatych
zbiorach znajdują się najbardziej charakterystyczne dla
jego dorobku sztandary i asamblaże. 

Orski Galery
ul. Broniewskiego 4

Galeria jest prowadzona przez polsko-amerykańskiego
rzeźbiarza Ryszarda Orskiego. Artysta jest absolwentem
szkoły Kenara. W 1986 roku reprezentował Polskę na 42.
Międzynarodowych Biennale Sztuki w Wenecji. 



Jest to filia Muzeum Tatrzańskiego. Obecnie mieści
najcenniejsze prace artystów związanych z Zakopanem.
Można tam podziwiać dzieła Rafała Malczewskiego,
Stanisława Witkiewicza, Wojciecha Brzegi czy kolekcję
pastelowych portretów Witkacego. 

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
ul. Zamoyskiego 25 

Galeria STRUG 
(Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara) 

ul. Kościeliska 35

Galeria STRUG prezentuje prace pedagogów i uczniów
słynnego "Kenara". Jest to miejsce artystycznych spotkań
nauczycieli i uczniów ze szkół plastycznych nie tylko z
Polski, lecz również z innych krajów. W galerii odbywają
się również wystawy instrumentów muzycznych,
towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru
Ziem Górskich i Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki
Kameralnej " Muzyka na Szczytach".  

Galeria Antoniego Rząsy
ul. Bogdańskiego 16a

Nie tylko mieści się tam galeria prac wybitnego rzeźbiarza
Antoniego Rząsy, ale wraz z rodziną mieszka tam i ma
swoją pracownię rzeźbiarską jego syn, Marcin Rząsa.
Organizowane są tam liczne wystawy czasowe i warsztaty
plastyczne. To miejsce wręcz "kipi sztuką" 



Wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest
płatne: bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy 2,50zł.           
W Tatrzańskim Parku Narodowym należy poruszać się tylko
po wyznaczonych szlakach turystycznych. Wszystkie
potrzebne informacje można znaleźć na www.tpn.pl.           
My zaproponujemy Ci kilka łatwych tras w Tatrach. 

Jedna z najbardziej popularnych tras spacerowych         

w najbliższym rejonie Zakopanego 

Najpiękniejsza dolina reglowa Tatr

O jej popularności stanowi łatwa dostępność i krótki

dystans, a jednocześnie piękno otaczającej przyrody

Dolina Białego, swoją nazwę wzięła od Białego Potoku,

który malowniczo spływa dolinką i pełno w nim progów,

wodospadów i baniorów. 

Dolina zbudowana jest głównie ze skał osadowych białego

i szarego koloru: wapieni i dolomitów. 

Łatwe trasy w Tatrach 

Trasa Doliną Białego - czas 3h 



Dolina kończy się "ślepo" małym wodospadem, a dalsza

trasa prowadzi stromym szlakiem w stronę Czerwonej

Przełęczy i Sarniej Skały. Spacerując, można mieć
wrażenie przemieszczania się poprzez egzotyczny

japoński ogród,a  to za sprawą uroczych drewnianych

mostków, pięknych skupisk kosodrzewiny rosnących na

skałach niczym drzewka bonsai, dorodnych buków oraz

krystalicznie czystej wody. 

Trasa ma 2,5 km długości i należy podążać nią za żółtymi

znakami turystycznymi . 

Z Zakopanego najlepiej trafić tam, idąc ulicami

Grunwaldzką i Drogą do Białego, by po przejściu szlakiem

spacerowym wśród świerków, dotrzeć do bramy         

w dolinie. 



W rejonie jaskini można spotkać wspinaczy, a nieraz

również ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego

pogotowia Ratunkowego trenujących techniki jaskiniowe

na otaczających ją skałach. 

U wylotu doliny mija się dom w którym mieszkał zbójnik

Wojciech Mateja. 

Dolinka ma 1,5 km długości. Idziemy za czarnymi znakami

turystycznymi. 

Dziura możliwa jest do zwiedzenia tylko z własną latarką. 

Trasa Doliną ku Dziurze - czas 1,5 h
To zacieniona, cicha i niezwykle nastrojowa dolina, obficie

porośnięta bukami, jodłami i świerkami. 

Jest szczególnie barwna jesienią, kiedy przemierza się ją
przez dywany liści pod nogami. 

Jak sama nazwa wskazuje, na końcu doliny znajduje się
DZIURA, jaskinia o głębokości około 40 m i ponad 150 m

długości. 



Dolina oferuje również trzy inne warianty wędrówek          

z Polany Strążyskiej: na Giewont, na Sarnią Skałę oraz do

wodospadu Siklawica (od polany około 15 min) 

Siklawica to dwupoziomowy wodospad (8 i 10 m) 

Idziemy za czerwonymi a później (przez chwile) za żółtymi

znakami turystycznymi

Trasa Doliną Strążyską - czas 3-4 h
To jedna z najbardziej spektakularnych dolin reglowych         

w Tatrach. 

Na dystansie 3 kilometrów, występują przeróżne formy

skalne, przez dolinę przepływa przepiękny Potok

Strążyski, a porastają ją bardzo dobrze zachowane

pierwotne lasy dolnego regla złożone z jodły i buka. 

Na końcu trasy, z Polany Strążyskiej widać północną 

ścianę Giewontu. Na tej samej polanie znajdują się dawne

szałasy pasterskie, a w jednym z nich prowadzony jest

bufet. 

Jest tam skała wapienna o tajemniczej nazwie Sfinks.  



Sama dolina ma niecałe 2 km długości i jest w niej tylko

jeden zielony szlak, którym wracamy do Drogi pod

Reglami. Po drodze mija się skalne bramki oraz liczne

skałki wapienno - dolomitowe, noszące nazwę Jasiowe

Turnie. 

Trasa Doliną za Bramką- czas 4-5 h
To oddalona od ścisłego centrum Zakopanego, krótka

dolinka reglowa stanowi cel sam w sobie i da wytchnienie

najbardziej zmęczonym. 

Wycieczkę do niej najlepiej połączyć ze spacerem Drogą
pod Reglami od strony ul. Strążyńskiej oraz zwiedzeniem

Chaty Sabały na Starych Krzeptówkach, a następnie

wrócić do centrum Zakopanego komunikacją
autobusową. 

Wejście do maleńkiej, wręcz kieszonkowej doliny znajduje

się bowiem dokładnie na wysokości chaty zbójnika,

gawędziarza, przewodnika - Janka Krzeptowskiego Sabały



Po 20 minutach wędrówki warto zwrócić uwagę na

pomnik autorstwa wybitnego artysty Władysława Hasiora

pt. Rozstrzelany Prometeusz, pamiątkę wydarzeń         

z czasów II wojny światowej. Naprzeciwko tej

ekspresyjnej rzeźby przestrzennej znajduje się bacówka         

U FURTKA

Idąc dalej do Kuźnic, warto przejść na drugą stronę ulicy,

gdzie znajduje się dawny zespół dworsko - pałacowy,         

w którym obecnie swoją siedzibę ma administracja

Tatrzańskiego parku Narodowego . 

Trasa do Kuźnic- czas 2-3 h
To idealny wariant dla osób wybierających się na

wieczorny spacer czy trening biegowy. 

Biegnąc czy maszerując do góry zobaczymy strzeliste

turnie i kazalnice na Nosalu, a następnie będziemy mijać
piękną aleję starych jesionów

Niespieszni spacerowicze po drodze z pewnością
dostrzegą Księżówkę, dom, w którym przez wiele lat

zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła



Na trasie napotkać można terenowe plansze wyjaśniające

dawne funkcje poszczególnych zabudowań         

i opowiadające historie o tym, co na przestrzeni lat działo
się w Kuźnicach. 

W drodze powrotnej warto skręcić w ulicę Karłowicza,

gdzie znajduje się punkt edukacyjny TPN-u, skalne

Lepidarium prezentujące geologiczną historię Tatr.

Można następnie nad potokiem Bystra wrócić w rejon

ronda Jana Pawła II, skąd rozpoczęliśmy spacer

Park porastają piękne stare buki, modrzewie i jesiony,          

a tamtejsze zabudowania pochodzą jeszcze z XIX w. 

W XIX w.  były tam huty należące do rodziny Homolacsów,

a następnie papiernia prowadzona przez Jakuba

Goldfingera. 

Dopiero ostatni zarządca dóbr zakopiańskich, hrabia

Władysław Zamoyski, zmienił sposób zarządzania. 

Hrabina Jadwiga Zamoyska prowadziła tam Szkołę
Domową Pracy Kobiet dla panien z ubogich domów z całej

Polski



Zakopane na talerzu 

Oferta kulinarna w Zakopanem powiększa się z roku na rok.

Można tu odwiedzić już nie tylko regionalne karczmy, lecz

także dużo ciekawych lokali prowadzonych przez

nowatorskich szefów kuchni. Dzięki temu każdy znajdzie coś
dla siebie, w zależności od gustu kulinarnego i zasobności

portfela. 

Oczywiście produkty takie jak oscypek czy moskol to

klasyki regionu, ale dziś zakopiańscy

restauratorzy  prześcigają się by stworzyć własne

oryginalne menu. 

Godziny otwarcia danego lokalu warto sprawdzić
telefonicznie lub przez Internet. Czasem ulegają drobnym

zmianom wraz ze zmianami sezonów. 

 



Śniadania
Grota 
ul Kościuszki 3 

tel. 182063416 

8:00 - 19:00 

 

Cafe Roma
ul. Strążyska 39 

tel. 600437527

10:00 - 18:00 

STRH Bistro Art Cafe
ul. Krupówki 4a 

tel.182001898

pn-czw i nd 9:00 - 21:00

pt i sb 9:00 - 00:00 

Mała Szwajcaria 

ul. Zamoyskiego 11 

tel. 182012076

9:00 - 22:00 

Bary mleczne, stołówki, kuchnia
domowa

Pensjonat Marzanna 
ul. Balzera 17e

tel. 182062461 

 

Pensjonat Rusałka 
ul. Małe Żywczańskie 5a 

tel. 182066836

 

Bufet Temida 
ul. Gimnazjalna 13

tel. 182068411 

 

Tatrzański Bar Mleczny 
ul. Droga na Bystre 2 

tel. 600035355



Restauracje
Góralska Tradycja 
ul. Krupówki 29 

608668118

 

Halka 
ul. Zaruskiego 5 

tel. 185444466

 

Koneser
ul. Krupówki 40  

tel.182024230

 

Casa Miaul. 

Krupówki 69 

tel. 516645313

 

Restauracja Zakopiańska
ul. Jagiellońska 18

tel. 185330363

 

Dobra Kasza Nasza 
ul. Krupówki 48 

tel. 791523245

 

Babuja 
ul. Kościuszki 18

tel. 182000670

 

Ristorante & Pizzeria
Cristina 
pl. Niepodległości 7 

tel. 517637288



Kuchnia Regionalna
Gazdowo Kuźnia 
ul. Krupówki 1

tel. 182017201

 

Sopa
ul. Kościeliska 52

tel. 182012216

 

Karczma u Wnuka
ul. Kościeliska 8  

tel.182064167

 

Karczma Przy Młynie
ul. Bulwary Słowackiego 23 

tel. 728808788

 
Karczma Obrochtówka
ul. Kraszewskiego 10a

tel. 182063987

 

Bąkowo Zaholina Wyżnio
ul. Piłsudskiego 28 a

tel. 182012045

 

Pizza
Adamo 
ul. Nowatorska 10d 

tel. 182015290

 

Trattoria di Adamo 
pl. Niepodległości 1 

tel. 182019250

 

Czikago Grill Bar & Pizza 
ul. Witkiewicza 21  

tel.884338187

 

La Playa Zakopane  
ul. Chałubińskiego 38 

tel. 600800000

 



Kluby 
Dworzec Tatrzański  
ul. Krupówki 12 

tel. 531469904

 

La Scandale Coctail Room & Music Loft 
ul. Zaruskiego 5 

tel. 530331531

 

Klub Vavavoom 
ul. Kościuszki 10 

tel. 788120575

 

Zakopane Nocą 

Zakopane nie może się poszczycić bogatym życiem nocnym

czy klubowym, jakie znamy z wielkich miast. Z zakopiańskiej

oferty można jednak wyróżnić parę ciekawych propozycji. 

Restauracje
Restauracja Watra
ul. Zamoyskiego 2 

tel. 512351742

 

Restauracja Kolorowa
ul. Krupówki 26 

tel. 182015055

 



Dyskoteki

Bary, puby i kawiarnie
Kawiarnia Europejska
ul. Krupówki 37 

tel. 182637200

Piano Bar
ul.Krupówki 63

tel. 604566980

Legenda Nietoperza 
ul. Krupówki 53 

Bar przy Gugu Park
Linowy 
ul. Piłsudskiego 

tel. 795543184

Appendix Cafe Bar
ul. Krupówki 6 

tel. 182000220

Cafe Tygodnik Podhalański
ul. Kościuszki 3

tel. 182000229

Meta Seta Galareta
ul. Zaruskiego 2 

tel. 182000243

Sport Corner
ul. Zaruskiego 2

tel. 182014738

 

Dyskoteka Morskie Oko
ul. Krupówki 37 

tel. 182637200

 

Klub Granit Zakopane
ul. Kościuszki 3 

tel. 731185484

 



Alfabet Zakopiański

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma”  – jedyna

placówka muzealna gromadząca pamiątki po

kompozytorze  Karolu Szymanowskim, oddział  Muzeum

Narodowego w Krakowie, znajduje się
w Zakopanem przy ulicy Kasprusie 19

Atma

Zazwyczaj drewniany budynek pasterski stawiany

na  halach  pasterskich, w którym przez kilka miesięcy w

roku, na czas  wypasu, przebywa  baca  wraz z  juhasami.

Bacówka to nie tylko schronienie przed złą pogodą, ale

również miejsce, które służy pasterzom do przerabiania

mleka owczego na ser (bundz), serwatkę (żętycę) czy też
wędzone oscypki

Bacówka

Popularnie zwana Sabałówką – dom rodzinny

polskiego górala, muzykanta i gawędziarza Jana

Krzeptowskiego Sabały,

znajdujący się Zakopanem,

przy ul. Krzeptówki 17

Chata Sabały



Budynek znajdujący się w Zakopanem przy

ulicy Krupówki 12. Pełnił funkcję pierwszego

zakopiańskiego domu kultury. Nigdy nie był dworcem

kolejowym,  stacja kolejowa w Zakopanem  znajduje się            

 w zupełnie innej części miasta

Dworzec
Tatrzański

Zakopane w latach 1918 – 1939 było nazywane „polskimi

Atenami”. Z całej Polski przybywali ludzie kultury i sztuki

zahipnotyzowani potęgą Tatr oraz poczuciem wolności jaką
w Zakopanem wręcz się oddychało. Dziś w Zakopanem

tworzy wielu artystów różnych dyscyplin, a kuźnią nowych

talentów jest Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego

Kenara przy ul. Kościeliskiej

Elity Artystyczne

W Zakopanem, co roku organizowanych jest kilka dużych

imprez, wśród nich m.in. Przegląd Filmów o Sztuce, Wiosna

Jezzowa, Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Spotkania z

Filmem Górskim, Festiwal Muzyka na Szczytach, Joy Ride

Night Downhill

Festiwale



Masyw górski w Tatrach Zachodnich 

o wysokości 1894 m n.p.m. 

i długości 2,7 km. Jego główny wierzchołek, Wielki

Giewont, jest często uznawany za najwyższy szczyt w Tatrach

Zachodnich położony w całości na terenie Polski; wyższa jest

jednak Twarda Kopa w Czerwonych Wierchach.

Giewont

Lokalna nazwa wiatru

Halny

To zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście

temperatury powietrza wraz z wysokością

Inwersja

Słynny zlot jazzowy 

pod Giewontem

Jazz Camping
Kalatówki



Reprezentacyjna ulica 

w Zakopanem 

położona w centrum miasta

Krupówki

Społeczność Zakopanego 

tworzą górale, zakopiańczycy 

i ceprzy. powiedzenie "pnioki, krzoki, ptoki" dokładnie oddaje

relacje między nimi. Wszyscy na tych terenach czują się dumni

z tego gdzie mieszkają. Na ogół lokalsi są przyjaźni wobec

obcych. Powszechnie wiadomo, że oprócz złotówek

znakomitym środkiem płatniczym jest flaszka. Uwaga! Gdy

pijemy "po góralsku", musimy przygotować się na picie z

jednego kieliszka. 

Lokalsi

Muzeum Tatrzańskie
To jedno z najstarszych  muzeów 

regionalnych w Polsce. Kolekcjonuje

obiekty z zakresu: skał i minerałów,

florystyczne, etnograficzne, dzieła
sztuki Muzeum gromadzi literaturę

tatroznawczą (ok. 30 tys. woluminów)



W Tatrach żyją niedźwiedzie brunatne, 

mylnie nazywane przez niefrasobliwych 

turystów misiami. Są bardzo ciekawskie i mają znakomity

węch. Potrafią ważyć od 200 do 350 kg, biegać z szybkością
ok. 40 km/h i zadać śmiertelne obrażenia swoimi łapami                  

i kłami

Niedźwiedzie

Kamień zaokrąglony 
i wygładzony przez wodę

Otoczaki

Pęksowy Brzyzek jest niezaprzeczalnym śladem istnienia

osób kreujących rzeczywistość miasta, tworzących jego

legendę oraz tych, którzy swą twórczością wrośli w

podhalański folklor. Już wchodząc przez bramę cmentarną,

czuje się powiew historii, wobec której nie można przejść
obojętnie.

Pęksowy Brzyzek



Polskie stowarzyszenie zajmujące

się, za zgodą ministra spraw

wewnętrznych, ratownictwem

górskim na obszarze polskich Tatr.

Aby zostać ratownikiem

tatrzańskim, 

należy przejść okres próbny

trwający od 1,5 roku do 3 lat

Ratownicy Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego 

Styl zakopiański
Styl architektoniczny wprowadzony

przez Stanisława Witkiewicza 

w latach 90. XIX wieku. 

Witkiewicz dążył do stworzenia

podstawy dla nowoczesnej polskiej

architektury narodowej na podłożu

sztuki Podhala.

Teatr Witkacego
Prawdziwe schronisko kultury i sztuki, życiodajne źródło

artystycznych inspiracji, koleba dla wszystkich spragnionych

niebanalności i refleksji nad życiem. Duża scena Witkacego

oraz scena Atanazego Bazakbala przy ul. Chramcówki 15 to od

1985r. wyjątkowe miejsce na mapie Zakopanego. 



Zanim Zakopane w 1933 roku otrzymało prawa miejskie, było
stacją klimatyczną, potocznie zwaną Klimatyką. Odkryty w

XIX w. przez Tytusa Chałubińskiego leczniczy wpływ

górskiego klimatu na liczne choroby układu oddechowego,

natychmiast spowodował 
powstanie domów 

uzdrowiskowych i sanatorów 

dla osób chorych na gruźlicę. 

Leczono się, wdychając 

świeże górskie powietrze, 

chodząc na spacery po tatrzańskich dolinach, 

pijąc żentycę i zażywając kąpieli w basenach geotermalnych

na Jaszczurówce.  

Uzdrowisko

Zawody “O Wielkanocne Jajo”  to sportowa impreza, która

stała się już tradycją. Od  dwudziestu lat, na polanie

Kalatówki  w  Lany Poniedziałek  zbierają się górale,

zakopiańczycy i turyści z całego Podhala, aby wspólnie

kibicować zawodnikom, którzy startują w zawodach na

starym sprzęcie narciarskim

Wielkanocne Jajo 



To chyba najbardziej oszpecona wielkoformatowymi

reklamami droga w kraju. Wąska trasa prowadzi na Podhale

miliony turystów rocznie i jest swoistą pępowiną karmiącą
Zakopane i okoliczne miejscowości żyjące z turystyki. 

Zakopianka



16 września - 22 września 2019
Lato na Gubałówce 

Cykliczna impreza kulturalna. W każdym dniu tygodnia

czekają na dzieci i dorosłych liczne atrakcje związane z

kulturą rozrywka i folklorem. 

Miejsce: Gubałówka Zakopane, Droga Zubka, Zakopane,

Polska

Godzina rozpoczęcia: 09:00

 

Letnie Zakopiańskie Targi Sztuki 
Miejska Galeria Sztuki serdecznie zaprasza na letnią
odsłonę targów sztuki, na których artystyczna oferta i

szerokie spektrum gatunków sztuki od malarstwa,

rzeźby i grafiki poprzez tkaninę i sztukę użytkową, są
niewątpliwie wyjątkową okazją do zakupu prac

zakopiańskich twórców i artystów.

Miejsce: Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hrabiego

Zamoyskiego, Krupówki, Zakopane, Polska

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Zakopane - co? gdzie? kiedy?



21 września 2019
Wieczór bluesa i rockowych ballad 

Solowy recital Antoniego Krupy-vokal, gitara,

harmonijka ustna.W programie autorskie songi i covery

takich artystów, jak Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Rolling

Stones, Jethro Tull, Free, Traffic.

Miejsce: Karczma pod GontemZakopane  

•  Kasprowicza 1A 

Godzina rozpoczęcia: 19:00

Zakopane - co? gdzie? kiedy?



ROZWÓJ OSOBISTY 
&

CHODZENIE PO GÓRACH

DROGA NA SZCZYT

z dofinansowaniem do 80%*

Więcej na:
www.szkoleniawgorach.pl 

https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/
https://szkoleniawgorach.pl/


Sprawdź również ofertę szkoleń
wjazdowych Lider Na Fali

Lider Na Fali to ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju, intensywny
wyjazd żeglarsko-szkoleniowy na Mazury, łączący rozwój osobisty,

żeglowanie, zabawę i wypoczynek.

Więcej na: www.lidernafali.pl 

https://lidernafali.pl/
https://lidernafali.pl/
https://lidernafali.pl/
https://lidernafali.pl/
https://lidernafali.pl/
https://lidernafali.pl/


MTConsulting 
Mariusz Tomaszewski

Biuro: Ceramiczna 19, 64-920 Piła
 

mail: biuro@mtc.pl
telefon: 883 329 608

www.mtc.pl

Treści inspirowana informacjami zawartymi 
w przewodniku Zakopane Miasto Jest Twoje Slow Travel

Jakub Brzosko
Wydawnictwo: Pascal

https://mtc.pl/
https://mtc.pl/
https://mtc.pl/
https://mtc.pl/

