
 
 

 

 
Odborná exkurzia do zahraničia - Poľsko 

 
 

Odborná exkurzia na územie MAS  MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS 
“Piękna Ziemia Gorczańska sa uskutoční v dňoch 24. – 26. októbra 2016. Exkurzia je zameraná 
na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových 
projektov podporených zo zdrojov EÚ. Všetky uvedené územia MAS sa nachádzajú v blízkosti 
mesta Krakov (Poľsko). Začiatok exkurzie je z Hlavnej autobusovej stanici v Nitre.  

 

Program 
Pondelok 24.október 

06:00 – Hlavná autobusová stanica Nitra – odjazd na exkurziu  

MAS Podbiabiogórze 

- Návšteva Babiohorského národného parku v obci Zawoja 
- Návšteva realizovaného projektu – Penzión Viktória v obci Zawoja 
- Návšteva múzea detských hračiek v obci Stryszawa 
- Prehliadka projektu Babiohorského šachu v obci Stryszawa 
- Návšteva kancelárie MAS „Podbabiogórze” 
- Návšteva realizovaného projektu – Galeria na Ucieche  

 
 
Utorok 25.október 

MAS Turystyczna Podkowa 

- Návšteva najznámejšej soľnej bane vo Wieliczke 
- Návšteva kancelárie MAS Turystyczna Podkowa 
- Obec Siepraw a prehliadka projektu vybudovania turistického informačného centra v 

Sieprawiu  
- Obec Zakliczyn a prehliadka projektu zachovávania kultúrneho dedičstva 

prostredníctvom obnovy kamennej kaplnky v blízkosti kostola všetkých svätých v 
Zakliczynie  

 
 
 

 



 
 

 

 

Streda 26.október 
MAS “Piękna Ziemia Gorczańska  

- Vidiecka usadlosť pani Marie Fargansu – prehliadka zrealizovaného projektu 
zameraného na poskytovanie doplnkových služieb cestovného ruchu  

- Návšteva múzea „Orkanówka“ – prehliadka a vystúpenie detskej regionálnej folklórnej 
skupiny (zakúpenie vybavenia cez LEADER) 

- Stretnutie s predstaviteľmi Gorczańskiego Národného parku – predstavenie projektu 
budovania spoločnej marketingovej turistickej značky regiónu  

 
14:00 – Odjazd (odhadovaný príchod do Nitry je 19:00 hod.) 
 

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Účastníkov exkurzie bude účtovaný 
účastnícky poplatok zahŕňajúci výdavky na stravu a prepravu. Regionálna anténa NSRV SR pre 
Nitriansky kraj hradí účastníkom výdavky za ubytovanie, dopravu po Poľsku a vstup do inštitúcií. 
Úhrada účastníckeho poplatku prebehne po realizácii exkurzie, pričom odhadovaná výška 
poplatku je 70 EUR. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa 
služieb spojených s exkurziou. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 
21.10.2016 jedným z  možných spôsobov: mailom na hanusovsky@prounion.sk alebo na 
telefónnom čísle: 0911 709 581 
 

 


