
 

Zapraszamy Cię do Doliny Karpia 

- regionu, gdzie poznasz ludzi z pasją, zasmakujesz lokalnych 
produktów i odwiedzisz miejsca, do których będziesz chciał wrócić. 

 

 
 
 
 

 

 

Dolina Karpia to obszar o niewielkich rozmiarach, ale dużej osobowości. 

Niepowtarzalny, malowniczy krajobraz ukształtowany przez naturę i ludzkie dłonie. 

Zapierające dech w piersiach widoki, bogactwo przyrodnicze, liczne zbiorniki wodne, 

wiejski klimat, ścieżki piesze, trasy rowerowe, lasy, pagórki oraz niesamowite atrakcje 

turystyczne, to wszystko mieści się na zaledwie 310 km2. Tu można się zetknąć  

z wieloletnią tradycją kulturową oraz bogatą historią. Zaznać odrobiny spokoju 

i relaksu w kontakcie z naturą, z dala od zgiełku wielkich miast. 

 

 

Program wycieczki do Doliny Karpia: dostosowany indywidualnie do potrzeb  

i oczekiwań Zamawiającego.  

 

Oferujemy: 

 

- Spływ kajakowy rzeką Skawą lub Wisłą (Kajki na Skawie lub Kajaki na Wiśle). 

Spływy kajakowe malowniczą rzeką Skawą lub Wisłą i Kanałem Łączańskim odbywają 

się kajakami turystycznymi indywidualnie lub z wykwalifikowanym instruktorem  

i przewodnikiem. Przewodnik z pasją pokazuje i opowiada o ciekawych miejscach  

i budowlach widzianych z perspektywy kajaka. 

 

- Warsztaty pszczelarskie (Pasieka na Zastawiu lub Pasieka u Wojtka) 

Warsztaty rozpoczynają się od wspólnego zbicia ramki pszczelej – podstawowego 

elementu wyposażenia ula. Każdy uczestnik dostaje swoją ramkę, którą składa, drutuje  

i wprawia węzę pszczelą. Następnie uczestnicy z bliska poznają ul. Omawiana jest 

pszczela rodzinka oraz produkowane przez nią produkty. Kolejnym etapem jest ubranie 

się wszystkich uczestników w strój ochronny i przejście na pasieczysko, gdzie można 

obserwować pracę pszczół z niewielkiej odległości nie przeszkadzając im w ciężkiej 

pracy. Jest to czas, w którym dokładnie pokazywane są i opisywane niezbędne 

narzędzia oraz strój do pracy w pasiece. 

 

- Warsztaty przygotowania Krówki Zatorskiej (Lolly Polly) 

Warsztaty obejmują poznanie historii powstania Krówki Zatorskiej oraz możliwość 

zobaczenia, jak Krówka Zatorska jest produkowana. Podczas warsztatów uczestnicy 

mogą zobaczyć linię produkcyjną krówek, poszczególne etapy produkcji oraz spróbować 

świeżych, codziennie wytwarzanych słodyczy. Ostatni etap warsztatów, to możliwość 

samodzielnego pokrojenia i zapakowania, według własnego pomysłu krówek, które będą 

słodką pamiątką z zajęć. Każdy uczestnik wyposażany jest na miejscu w specjalne 

fartuszki oraz czepki umożliwiające wejście na halę produkcyjną. 
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- Pokaz wędzenia karpia (Skarby Doliny Karpia) 

Warsztaty rozpoczynają się od przedstawienia historii gospodarki rybackiej na obszarze 

Doliny Karpia, właściwości fizyko – chemicznych oraz smakowych karpia, jak również 

przeglądu produktów lokalnych wytwarzanych na bazie karpia z Doliny Karpia. 

Następnie wykwalifikowany rybak i przetwórca karpia dokonuje pokazowego filetowania 

karpia omawiając również etapy obróbki karpia przed filetowaniem. Wyfiletowane przez 

uczestników karpie przekazywane są do wędzenia, po którym następuje degustacja 

karpia wędzonego. 

 

- Wycieczka ornitologiczna (Towarzystwo na Rzecz Ziemi) 

Podczas wycieczki po kompleksie stawowym Przeręb, która odbywa się na ścieżce 

przyrodniczej Marynin (ok. 3 km), uczestnicy poznają nie tylko florę i faunę kompleksów 

stawów, ale historię i charakterystyczne cechy gospodarki karpiowej. Podczas wycieczki 

można zaobserwować ptactwo charakterystyczne dla obszarów wodno-błotnych. 

 

- Degustacje produktów oznaczonych znakiem marka lokalna Dolina Karpia:  

karp wędzony i przetwory z karpia, miód wielokwiatowy, miód rzepakowy, Krówka 

Zatorska, wafelki zatorskie, landrynki zatorskie, wypieki z mąki orkiszowej, lody 

zatorskie, lody Revel, chleb Revel. 

 

- Obiad regionalny w restauracji wyróżnionej znakiem marka lokalna Dolina 

Karpia:  

Molo Resort, Restauracja Czeremcha lub Restauracja Revel, która w swojej ofercie 

posiada Menu Doliny Karpia, a w nim jedyną w Polsce pizzę z karpiem wędzonym. 

 

- Nocleg w obiekcie wyróżnionym znakiem marka lokalna Dolina Karpia: 

Ranczo w Dolinie Karpia, Molo Resort, Hotel Radocza Park Active & Spa, Villa Natura. 

 

Wszystkie usługi i produkty oznaczone zostały znakiem marka lokalna Dolina Karpia. 

Znak ten to gwarancja pochodzenia, wysokiej jakości, przyjazności dla klienta  

i środowiska. To potwierdzenie wyjątkowości i niepowtarzalności. 

 

 

 

 

 

Terminy: wg zgłoszenia grupowego. 

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od programu, liczby uczestników oraz 

długości pobytu. 

 

 


