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LIDER

w turystyce
szczawnickie uzdrowisko
Rozwój i wsparcie
TEKST ALEKSANDRA GOŁKO
ZDJĘCIA THERMALEO PLUS SP. Z O.O.

Odkrywanie zakątków Polski bywa niezwykle interesującym zajęciem. Zróżnicowany
pod względem krajobrazowym i kulturowym kraj zachęca do podróżowania.
Obieramy nowe kierunki, zachwycamy się wspomnieniami oraz… stale powracamy
do ulubionych miejscowości. Takim miejscem jest właśnie Szczawnica.

P

ołożona u stóp Pienin, nad potokiem

że odwiedzający czują się w niej komfortowo. Jakie oferuje

Grajcarkiem stale zachwyca przyjezdnych

atrakcje? O każdej porze roku możemy skorzystać z uroków

nie tylko swym urokiem, lecz także oferowa-

gór. Spacery czy wycieczki rowerowe to idealny sposób na

nymi atrakcjami. To 200-letnie, najstarsze w Polsce uzdrowisko

relaks. Popularnością cieszą się również spływy kajakowe,

posiadające źródło dwunastu kwaśnych wód przyciąga wielu

a także spływ na słynnej drewnianej tratwie Przełomem

kuracjuszy. Liczne zabiegi, takie jak inhalacje czy kuracja pitna

Dunajca, który będzie niezapomnianą przygodą. Wybierając

to idealny sposób na poprawę samopoczucia. Leczniczy mikro-

się do Szczawnicy zimą, zadowoleni będą przede wszystkim

klimat sprawia, że odwiedzający mogą oddychać zdrowym

miłośnicy sportów ekstremalnych, którzy nie tylko poprawią

powietrzem i doskonale wypocząć, a walory architektoniczne,

swoją kondycję na stoku narciarskim, lecz także zadbają

rozbudowana baza noclegowa oraz sanatoryjna czynią ze

o drogi oddechowe. Po dniu pełnym wrażeń, niezależnie od

Szczawnicy lidera w dziedzinie turystyki.

pory roku, warto skorzystać z różnego rodzaju leczniczych
zabiegów, które pozwolą na pełne zrelaksowanie się.

ZAWSZE W FORMIE
Szczawnica to wyjątkowe miejsce, w którym bez wąt-
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KULTURALNIE

pienia każdy znajdzie coś dla siebie. Bogata oferta nocle-

Poznając nowe miejsca w Polsce, warto skupić się na

gowa oraz niezwykłe miejsca gastronomiczne sprawiają,

ich historii i kulturze. W Szczawnicy jest to możliwe dzięki
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Kolejnym punktem na mapie zwiedzania powinna być Galeria Pijalni Wód
Mineralnych, gdzie zobaczymy prace
artystów zafascynowanych Pieninami
i ich regionem. Wieczorem warto zajrzeć
do Dworku Gościnnego. Wzniesiony
w 1884 roku był perłą architektoniczną
Uzdrowiska. Po pożarze w 1962 roku
pozostały z niego jedynie szczątki fundamentów. W 2008 roku rozpoczęto jego
odbudowę zgodnie z pierwowzorem,
tak by zachować klimat i atmosferę
oryginalnej budowli. Obecnie budynek
stanowi centrum kulturalno-biznesowe
Szczawnicy oraz regionu, stając się
miejscem wyszukanych wydarzeń –
sztuk teatralnych, seansów filmowych,
pokazów mody, a także koncertów.
W murach Dworku regularnie gości zacne
grono muzyków, z Nigelem Kennedym
i Leszkiem Możdżerem na czele. Wielu
Muzeum Uzdrowiska, do którego może się

przedsięwzięciom patronuje Fundacja

wybrać każdy z odwiedzających. Zobaczymy

im. A. Mańkowskiego, której celem jest

tam wystawy zarówno stałe, jak i czasowe, np.
„Henryk Sienkiewicz na Podhalu”, przybliżające
nas do minionych wieków. Kuracjusze mogą
w tym miejscu przede wszystkim poznać bogatą
historię uzdrowiska, odwiedzając ekspozycje na

Położona u stóp Pienin Szczawnica
stale zachwyca przyjezdnych nie
tylko swym urokiem, lecz także
oferowanymi atrakcjami. To
200-letnie uzdrowisko posiadające
źródło dwunastu kwaśnych wód
przyciąga wielu kuracjuszy.

otoczenie troską regionalnego dziedzictwa oraz dbałość o rozwój kultury i sztuki.

SMACZNIE I MIŁO
Jedzenie to nieodłączny element każdej wędrówki. Bardzo często przyczynia
się do naszego samopoczucia i postrzegania danego miejsca. W tym przypadku
na pewno się nie zawiedziemy na miejscach oferowanych przez Szczawnicę!
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temat jego dwustuletniej tradycji, dowiedzieć się, jak podróżowano

To zagłębie klimatycznych restauracji

do szczawnickich zdrojów, obejrzeć ciekawe eksponaty, pochodzące

i smacznych, często wyrafinowanych

z minionej epoki, a także poznać losy założycieli miejsca – rodu

posiłków. Niewątpliwym atutem jest

Stadnickich. Dzieło przodków z powodzeniem kontynuuje rodzina

fakt, że każdy znajdzie tam coś dla siebie

Mańkowskich, która obecnie aktywnie działa na rzecz rozwoju kurortu.

– różnorodność dań i miejsc pozwala na

Od roku 2005, gdy polski rząd zwrócił upaństwowione przez władze

testowanie. Cafe Helenka – francuskie

PRL Uzdrowisko Szczawnica potomkom przedwojennych właścicieli,

smaki w regionalnym wydaniu – uraczy

rodzinna spółka założona przez Andrzeja i Monique Mańkowskich,

nas niesamowitymi deserami wygląda-

a obecnie reprezentowana przez ich troje dzieci: Helenę, Mikołaja,

jącymi niczym dzieło sztuki i smaczną,

Krzysztofa, rozpoczęła rewitalizację tutejszych obiektów, przywraca-

profesjonalnie zaparzoną kawą, nato-

jąc im dawny blask. Dziś swoje działania koncentrują oni na sektorze

miast Restauracja Bohema, jak sama

hotelarskim, gastronomicznym oraz turystycznym, jak również lecze-

nazwa wskazuje, przeniesie nas do

niu uzdrowiskowym.

wieku artystów. Odnajdziemy się w niej
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szczególnie wtedy, gdy cechuje nas dbałość o szczegóły i naturalne
składniki. Kuchnia polska w połączeniu z dbałością o szczegóły
będzie wspaniałą ucztą np. po dniu spędzonym na stoku. Kulinarną
ucztę dopełni sąsiedztwo zdrojowego parku, pełnego zieleni i urokli-

Reklama

wych zakątków. Jeśli jednak spacer po Muzeum to dla nas za mało,
prawdopodobnie do gustu przypadnie nam Jazz Bar, gdzie spektakle
i koncerty są na porządku dziennym! To miejsce tak wyjątkowe, że
odnajdą się w nim nie tylko prawdziwi koneserzy sztuki, lecz także
każdy z kuracjuszy przybyłych do Szczawnicy! Wyśmienita kuchnia
o międzynarodowych korzeniach, umili pobyt w tym wyjątkowym
miejscu, z dala od zgiełku, wśród parkowej zieleni. Widzimy więc,
że poza korzyściami zdrowotnymi, to miejsce sprzyja również rozwojowi kulturalnemu i odpoczynkowi, zarówno aktywnemu, jak
i spokojniejszemu. Wyjazd do Szczawnicy jest idealny dla każdego!

MECENAT
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Nie byłoby to prawdopodobnie możliwe, gdyby nie mecenat,

zrelaksować kuracjuszy, lecz także aktywnych

jaki nad tym miejscem sprawuje Grupa Thermaleo & Uzdrowisko

sportowców. Wody lecznicze, jakie oferuje, to

Szczawnica. Poza realizacją różnego rodzaju projektów architek-

niezaprzeczalny atut, podobnie jak znako-

tonicznych, grupa ta wspiera także formy aktywności sportowych

mity mikroklimat i czyste powietrze. Dzięki

czy artystycznych. Takie działania sprawiają, że Szczawnica staje

życzliwości rodowitych mieszkańców, turyści

się dobrze postrzeganym miejscem w całej Europie! Rewitalizacja

mogą bliżej przyjrzeć się historii i panującym

pienińskiego kurortu to niezwykłe przedsięwzięcie, którego efekty

tam obyczajom. Wodorowęglanowe szczawy,

możemy podziwiać niemal na każdym kroku. Poza licznymi restau-

bogate w liczne mikroelementy, korzystnie

racjami w 2009 roku oddano do użytku Modrzewie Park Hotel

podziałają na każdego – pozytywnie wpływają

– jedyny pięciogwiazdkowy hotel w Pieninach, natomiast w 2011

na osoby mające problem z chorobami dróg

Dworek Gościnny – niebanalny obiekt kulturalno-rozrywkowy. Stałe

oddechowych, schorzeniami alergicznymi,

plany, a następnie ich realizacje to niezwykła perspektywa dla tego

a nawet układem ruchowym. W połączeniu

wyjątkowego miasta.

z wyjątkowymi hotelami i wyśmienitymi

Szczawnica jest doskonałym miejscem niemal dla każdego.

daniami oferowanymi w restauracjach,

W związku z szeregiem atrakcji, takich jak spacery, wycieczki rowe-

otrzymujemy przepis na idealny wypoczynek,

rowe, a nawet narty czy kajakarstwo, przyciąga nie tylko chcących się

niezależny od pory roku. 

