Pieniński Park Narodowy
Natura w mozaice
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Pieniński Park Narodowy
Pierwszy park narodowy w Polsce powstał
w Pieninach w 1932 r. Nie bez powodu.
Te maleńkie, ale skaliste góry, schowane
między Gorcami, Tatrami i Beskidami od dawna
przyciągają uwagę swoją malowniczością,
podkreśloną przez szachownicę maleńkich
pól uprawnych u ich podnóża. Wśród lasów
i łąk sterczą tu przepaściste, skaliste szczyty.
Najbardziej znane to charakterystyczne Trzy
Korony i Sokolica z rosnącą na niej słynną
reliktową sosną. Wśród przyrodniczych skarbów
trzeba koniecznie wymienić niepylaka apollo.
Ten rzadki i piękny motyl przetrwał na naszych
ziemiach głównie w Pieninach, a przyczyniła
się do tego jego hodowla prowadzona przez
Pieniński Park Narodowy. Park szczyci się też
skarbami kultury materialnej w postaci ruin
dwóch średniowiecznych zamków. Trzeci,
dobrze zachowany zamek stoi tuż u jego

granic. Spływ tratwami przełomem Dunajca,
który również znajduje się w granicach PPN,
jest atrakcją turystyczną na skalę europejską.

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Przełom Dunajca i Sokolica
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Nasze logo
Logo Pienińskiego Parku Narodowego przedstawia
symbolicznie widok na Przełom Dunajca i Trzy
Korony, które są bardzo często odwiedzane
przez turystów (ok. 150 tys. turystów rocznie).
Masyw Trzech Koron wznosi się między przełęczą
Szopka na zachodzie a doliną Pienińskiego
Potoku na wschodzie. Stanowi najbardziej
zróżnicowaną krajobrazowo, efektowną i zarazem
najbardziej charakterystyczną część Pienin.
Liczne wysokie ściany skalne i usypiska piargów
są miejscem występowania unikalnej flory i fauny.
Jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie
miejsc w tych górach. Z platformy widokowej
na Okrąglicy, najwyższym szczycie Trzech Koron
(982 m n.p.m.), opadającej na Rówień koło
Dunajca 500-metrową przepaścią, roztacza się
wspaniały widok na Pieniński Przełom Dunajca
i obszar Parku, a także na Tatry, Beskid Sądecki,
Gorce, Beskid Żywiecki i Magurę Spiską.

Przy dobrych warunkach pogodowych widać
odległą o 63 km Babią Górę.

Reliktowa sosna na Sokolicy
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Co warto odwiedzić?
PAWILONY EDUKACYJNE
Przy wejściach do Parku
w (1) Czorsztynie (Majerz), (2) Szczawnicy
i (3) Sromowcach Niżnych oraz
(4) przy przystani flisackiej
w Sromowcach Wyżnych – Kątach

zł

bezpłatnie

(2)(3)(4) Tak

(1)(3)(4) od kwietnia do października
(2) cały rok z wyjątkiem listopada
WYSTAWA PRZYRODNICZA W DYREKCJI PPN
ul. Jagiellońska 107B
Krościenko nad Dunajcem

+48 535 500 627

cały rok
Trzy Korony
E20*24’51.2” N49*24’50.2”

zł

Zamek w Czorsztynie
Czorsztyn ul. Zamkowa

cennik na stronie

zł

opłaty od 20.04
do 31.10

Nie

zł

opłaty od 20.04
do 31.10

Nie

zł

cennik na stronie

Nie

zł

cennik na stronie

Nie

zł

bezpłatnie

Tak

cały rok
Sokolica
E20*26’25.6” N49*25’3.4”
cały rok

Tak

Sekretariat:
+48 18 262 56 01

cały rok
Spływ Dunajcem (przełom Dunajca)
start: Sromowce Niżne lub Wyżne
koniec: Krościenko lub Szczawnica
od kwietnia do października
Droga Pienińska (przełom Dunajca)
E20*27’22.6” N49*25’6.8”
cały rok

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić
ich aktualność na stronie.

Strona WWW
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Szlak na Trzy Korony
Kosarzyska

Trzy
Korony

Przełęcz Szopka

Sromowce Niżne - Pawilon
Edukacyjny Parku
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Sromowce Niżne - Pawilon
Edukacyjny Parku
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Wycieczka rozpoczyna się przy pawilonie
wystawowym Parku w Sromowcach Niżnych,
gdzie
znajduje
się
niewielka
wystawa
przyrodnicza dot. ekosystemów naskalnym
Pienin i niepylaka apollo (ponadto mapa
plastyczna Parku i wystawa etnograficzna). Stąd
właśnie roztacza się najlepszy widok na cały
masyw Trzech Koron. W Wąwozie Sobczańskim
znajdziemy liczne ściany skalne, turnie,
piargi oraz ogromną liczbę zróżnicowanych
mikrosiedlisk. Rosną tu rośliny przystosowane
do bardzo trudnych warunków życia. Z końca
wąwozu widoczna jest charakterystyczna skała
przypominająca kopę siana. Stromym podejściem
przez las docieramy do Przełęczy Szopka

3,1

3,8

z bogatą w gatunki łąką pienińską. Przed
dotarciem na szczyt mijamy najwyżej położone
łąki w Parku (łąki ziołoroślowe). Od czerwca
do sierpnia wśród licznych motyli można
zaobserwować wyjątkowego niepylaka apollo.
Wchodząc na galerię widokową Trzech Koron,
mijamy skały porośnięte najbogatszą florą
naskalną Pienin. Ze szczytu rozpościera się
niepowtarzalny widok obejmujący cały widnokrąg.
Schodzimy w kierunku północno-wschodnim.
Idziemy przez buczynę karpacką z płatami
jaworzyny górskiej. Mijamy liczne sędziwe
drzewa. U podnóża dochodzimy ponownie
do szlaku żółtego, którym rozpoczynaliśmy
wędrówkę.

Szlaki turystyczne:
Piesze - 7 tras - 29,19 km (w tym 1,7 km dostępne dla niepełnosprawnych ruchowo – 2 trasy*)
Rowerowe - używanie rowerów dozwolone na wyznaczonych odcinkach szlaków pieszych*
Narciarskie - ruch narciarski tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i polanach*
Ścieżki edukacyjne:
2 trasy - 0,82 km
* Więcej informacji na stronie internetowej PPN

6,4 km
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