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W Winnicy Święty Spokój Winnica Słońce i Wiatr

Winnica Nad Dobrą Wodą
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Przebieg trasy:
0,0  Prądnik Korzkiewski, startujemy 

z ul. Ojcowskiej.
Winnica Nad Prądnikiem
Na 40 arach uprawia się tu około 1500 
krzewów winorośli, w  tym szczepy: re-
gent i rondo oraz seyval blanc, jutrzenka 
i solaris. Oprócz win skosztować tu moż-
na miodów, konfitur i chleba. 
Kontakt: Winnica Nad Prądnikiem
ul. Ojcowska 74, 32-089 Prądnik Korzkiew-
ski, tel. 606 404 704, www.agro-mlyn.pl
4,1  Urokliwe miejsce z popularną Bra-

mą Krakowską i źródłem Miłości.
5,8  A  Ojców, Muzeum Ojcowskiego 

Parku Narodowego – mieści się w  za-
bytkowym budynku („Pod Łokietkiem”) 
na terenie dawnego parku zdrojowego.
6,0  B  Ojców, zamek – malowniczo 

wkomponowane w  skały ruiny zamku 
z XIV w. Obiekt można zwiedzać. 
6,3  C  Kaplica na Wodzie – unikatowy 

drewniany budynek w  stylu szwajcar-
sko-ojcowskim wzniesiono w 1901 r.
8,0  Możliwość skrócenia trasy. W  tym 

celu należy skręcić w  prawo, na Skałę. 
Niestety pojedziemy ruchliwą drogą wo-
jewódzką z wymagającym podjazdem.
8,6  D  Kościół i pustelnia bł. Salomei – 

pustelnia powstała w  miejscu dawnego 
zamku i  klasztoru klarysek. W  1642  r. 
klaryski wzniosły tu kaplicę, a  w  latach 
1677–91 powstał obecny zespół architek-
toniczny (ob. sanktuarium).
9,7  Odbijamy w prawo, w urokliwą Do-

linę Zachwytu. Przed nami ponad dwuki-
lometrowy odcinek gruntowej ścieżki.
20,4  E  Skała, kościół pw. św. Mikoła-
ja – pierwotnie gotycka, obecnie późno-
barokowa świątynia z cudownym XVII-
-wiecznym obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
21,0  Możliwość skrócenia trasy. W  tym 
celu skręcamy w prawo, do Smardzowic.
23,5  Winnica Kresy
Uprawia się tu odmiany: Regent, Rondo, Ca-
bernet Cortis i Monarch na wina czerwone 
i  różowe oraz Solaris, Hibernal, Johanniter 
i Seyval Blanc na wina białe i pomarańczo-
we. Na terenie gospodarstwa znajdują się: 
budynek winiarni z salą degustacyjną, skle-
pikiem z winami oraz duża wiata dla gości.
Kontakt: Winnica Kresy
Stoki-Kresy 35, 32-043 Skała
tel. 602 611 761, www.winnicakresy.com
24,9  F  Rzeplin, zespół dworski – neo-
klasycystyczna budowla z  elementami 
baroku. Obecnie własność prywatna.
26,6  Winnica Zagardle
Uprawiane są tu głównie odmiany: Leon 
Millot, Marechal Foch, Regent i Rondo na 
wina czerwone oraz Seyvall Blanc, Sola-
ris, Jutrzenka, Hibernal, Swenson Red, Sa-
int Pepin, Adalmiina oraz La Crescent na 
wina białe. Jakość produktów potwier-
dzają liczne nagrody przyznawane na 

corocznych konkursach winiarskich. Na 
terenie winnicy jest serowarnia Zagar-
dle, w której powstają sery farmerskie.
Kontakt: Winnica Zagardle
Szczodrkowice 235, 32-043 Szczodrkowice 
tel. 696 065 921, www.winnicazagardle.pl
29,3  Winnica Amonit
Uprawia się tu odmiany: johanniter, sola-
ris i cserszegi fűszeres na wina białe oraz 
regent, léon millot i  cabernet cortis na 
wina czerwone.
Kontakt: Winnica Amonit
Aleja Parkowa 41, 32-043 Cianowice
tel. 508 330 014, www.winnicaamonit.pl
29,5  G  Cianowice, dwór Dobieckich – 
neogotycka budowla z XIX w. W 2006 r. 
posiadłość wraz z parkiem wróciła do rąk 
ostatnich właścicieli.
31,9  H  Smardzowice, Sanktuarium 
MB Smardzowickiej – w  neogotyckim 
kościele znajduje się łaskami słynący ob-
raz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w.

Winnica Cuda Wianki
Winnica oferuje sprzedaż win i  sadzo-
nek winorośli oraz zwiedzanie. Gospo-
darze prowadzą także pasiekę, w której 
można zakupić miód.  
Kontakt: Winnica Cuda Wianki
Widokowa 4, 32-077 Smardzowice
tel. 603 090 862, www.winnicacudawianki.pl

Winnica Krokoszówka Górska
Winnica słynie z czerwonych win, wyra-
bianych ze szczepów leon millot i mare-
chal foch. Znajduje się tu niewielka szkół-
ka wimorośli. W starej stodole urządzo-
no miejsce do degustacji.
Kontakt: Winnica Krokoszówka Górska
ul. Spacerowa 7, 32-077 Smardzowice, tel. 
501 210 873, www.krokoszowka-gorska.pl

Winnica Goja
Z winnicy rozciąga się majestatyczny 
widok na Kraków, a  przy dobrej pogo-
dzie dojrzeć można Tatry. Podstawę 
nasadzeń stanowią: seyval blanc i solaris 
na wina białe oraz leon millot, marechal 
foch i regent na wina czerwone. Działa tu 
niewielka szkółka winorośli. Gospodarze 
prowadzą działalność enoturystyczną.
Kontakt: Winnica Goja
Burów 98, 32-083 Balice
Winnica: Smardzowice koło Ojcowa,  
tel. 501 210 397, www.winnicagoja.pl

Winnica św. Jana
Pierwsze prace związane z przygotowa-
niem gruntu pod winnicę zostały wyko-
nane w święto Jana – 27 grudnia 2013 r. 
Kilka miesięcy później zostały posadzo-
ne krzewy winorośli odmian: Marechal 
Foch, Leon Millot, Solaris, Regent, Swen-
son Red. Kolejnymi odmianami były: Ju-
trzenka, Seyval Blanc, Johanniter. 
Kontakt: Winnica Św. Jana
Maszyce 55a, 32-077 Smardzowice
tel. 605 271 945, www.winnicaswjana.pl 

Prądnik Korzkiewski  dolina Prądnika  Ojców  Wielmoża  
 Skała  Rzeplin  Szczodrkowice  Smardzowice   

Maszyce  Grębynice  Prądnik Korzkiewski
36,3 km
średnia

Atrakcyjna pętla, w pobliżu której znajduje się aż dziewięć winnic. Główną atrakcją jest 
przejazd doliną Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Początkowa część 
trasy jest łatwa, prowadzi płaską, prawie w całości wyasfaltowaną drogą. Nie nastręczy 
też żadnych problemów nawigacyjnych – jedziemy cały czas w  kierunku północnym, 
głęboką doliną, podziwiając coraz bardziej imponujące skalne zbocza. Druga część trasy 
jest bardziej wymagająca – czekają nas podjazdy i zjazdy, drogi gruntowe oraz szutrowe.

Bolechowice  Kobylany  Dolina Będkowska   
Bębło  Wierzchowie  Zelków  Bolechowice

Trasa prowadzi w  większości czerwonym okrężnym szlakiem „Podkrakowskich Doli-
nek”. Jest dosyć wymagająca, adresowana raczej dla miłośników MTB, tylko częścio-
wo umożliwia jazdę rekreacyjną. Trudność sprawiają strome podjazdy i wymagające 
zjazdy. Biegnie drogami o zróżnicowanej nawierzchni, w dużej mierze polnymi i leśny-
mi ścieżkami. Jest to szlak o wybitnych walorach krajoznawczych, prezentujących całe 
piękno Dolinek Podkrakowskich w „pigułce”. Na trasie znajdują się takie atrakcje jak: 
Dolina Kluczwody – z rezerwatem i Jaskinią Wierzchowską Górną, niemalże cała Do-
lina Będkowska, ponadto wiele wybitnych punktów widokowych. Odpoczynek umoż-
liwiają liczne wiaty z ławami. Warto odwiedzić zlokalizowaną tuż przy trasie Winnicę 
Święty Spokój. To jedna z  najbardziej urokliwych i  najciekawszych upraw winorośli 
w najbliższych okolicach Krakowa.

20,8 km
trudna

Przebieg trasy:

0,0  Bolechowice – startujemy z parkingu.

1,0  A  Brama Bolechowicka – unikalna 
brama skalna otwiera najkrótszą z  doli-
nek podkrakowskich – Dolinę Bolecho-
wicką. Tworzą ją dwie skały wapienne 
o  wysokości dochodzącej do 30 m. To 
popularne miejsce wśród amatorów 
wspinaczki.

1,6  B  Karniowice, dwór – późnoba-
rokowa budowla o  charakterze obron-
nym z XVIII w., usytuowana w otoczeniu 
zabytkowego parku, obecnie w  rękach 
prywatnych.

7,1  C  Dolina Będkowska – w  malow-
niczej dolinie potoku Będkówka zobaczy-
my najwyższą skałę Jury – Sokolicę – ulu-
bione miejsce wspinaczy oraz największy 
na Jurze wodospad. Pomiędzy nimi usa-
dowiła się Brandysówka – kultowe miej-
sce dla wspinaczy, z  noclegami, polem 
namiotowym, restauracją oraz wypoży-
czalnią sprzętu sportowego.

10,3  D  Jaskinia Łabajowa – jaskinia kra-
sowa znajdująca się w  Łabajowej Skale, 
która wykorzystywana jest przez wspi-
naczy skałkowych. Wejście do jaskini pro-
wadzi przez duży otwór. W środku mieści 
się sala o długości około 34 m. 

13,3  E  Dolina Kluczwody – rozciąga się 
na długości około 7 km. Jej dnem płynie 
potok Kluczwoda. Najcenniejszy, środ-
kowy fragment jaru objęty jest ochroną 
w postaci rezerwatu. Zobaczymy tu maje-
statycznie wznoszące się ku górze ostań-
ce skalne. W północnej części doliny wy-
stępuje duże nagromadzenie jaskiń. Naj-
większą, a zarazem najsławniejszą z nich 
jest Jaskinia Wierzchowska Górna.

13,8  F  Jaskinia Wierzchowska Gór-
na – znajduje się tutaj najdłuższa trasa 

turystyczna spośród wszystkich jaskiń 
w  Polsce! Do przejścia jest około 700  m, 
podczas gdy długość całego labiryntu to 
1000  m. Ściany i  strop pokrywa bogata 
szata naciekowa. Zwiedzanie jaskini odby-
wa się z przewodnikiem.

15,7  Wiata wypoczynkowa; zrekonstru-
owane słupy graniczne przy wejściu 
do doliny – tędy do 1918 r. przebiegała 
granica pomiędzy zaborami austriackim 
a rosyjskim.

17,8  Winnica Święty Spokój
Niewielka rodzinna winnica, której po-
czątki sięgają 2010 r. Plantację uloko-
wano na wysokości prawie 400 m n.p.m. 
Nawiązuje ona do tradycji „winnych ogro-
dów”, jakie w XVI i XVII wieku zakładano 
przy pańskich dworach i  podmiejskich 
willach, zarówno we Włoszech, jak i nad 
Wisłą. Jest to uprawa tyleż użytkowa, co 
dekoracyjna, w  której krzewy winorośli 
sąsiadują z zagonami wonnych ziół, kwia-
tów oraz innych roślin ozdobnych. Na 

terenie o  powierzchni 70 
arów, który częściowo oto-
czono kamiennym murem, 
zasadzono takie odmiany, 
jak: hibernal, seyval blanc 
i  solaris na wina białe oraz 
cabernet cortis, regent i ron-
do na wina czerwone.
Kontakt: Winnica Święty 
Spokój
ul. Widokowa 110, 
32-089 Zelków
tel. 600 906 501

20,6  G  Bolechowice, ko-
ściół pw. św. Piotra i Paw-

ła – gotycka jednonawowa świątynia 
o  XIV-wiecznym rodowodzie. Z  tego 
okresu pochodzi jej najstarsza zacho-
wana część – murowane prezbiterium. 
We wnętrzu zachowały się cenne gotyc-
kie polichromie.

Trasa dosyć trudna, poprowadzona czerwonym szlakiem okrężnym gminy Zielonki. 
Wymagająca jest zwłaszcza część północna. Jechać będziemy odsłoniętymi wierz-
chowinami, pokonując znaczne różnice wysokości. Nawierzchnia jest w  większości 
asfaltowa i szutrowa. Kilka odcinków przyjdzie nam pokonać drogami gruntowymi. 
Ze względu na niewielkie zalesienie, jest to trasa wyjątkowo atrakcyjna widokowo. 
Można zaobserwować charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej od-
słonięcia skalne. Po drodze zobaczymy m.in. forty Twierdzy Kraków, zamek Korzkiew 
oraz winnice.

Zielonki  Pękowice  Trojanowice  Korzkiew  Grębynice  
 Niebyła  Owczary  Garliczka  Wola Zachariaszowska 
 Garlica Murowana   Bibice  Zielonki

32,4 km
trudna

Przebieg trasy:
0,0  Zielonki, startujemy z dużego par-

kingu przy ul. ks. J. Michalika.

7,3  DW nr 794; w lewo można odbić do 
Winnicy Przybysławice.

Winnica Przybysławice
Z jej górnej części rozpościera się widok na 
Kraków, a przy dobrej pogodzie – Beskid 
Wyspowy i Tatry. Uprawiane są tu odmia-
ny: Regent, Cabernet Cortis, Souvignier 
Gris na wina czerwone i Solaris, Seyval 
Blanc, Johanniter i Hibernal na wina białe.
Kontakt: Winnica Przybysławice
ul. Zamkowa 28, 32-088 Przybysławice
tel. 502 450 092
www.winnicaprzybyslawice.pl

8,7  A  Korzkiew, zamek – XIV-wieczna 
warownia rycerska pamiętająca czasy 
Kazimierza Wielkiego. Podupadającą od 
XVIII w. budowlę uratował potomek daw-
nych właścicieli, który w odnowionych 
wnętrzach urządził hotel z restauracją. 
Na teren obiektu można wejść. 

9,0  B  Korzkiew, kościół pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela – murowaną 
świątynię o funkcjach obronnych wznie-
siono w 1623 r. 

11,5  Winnica Słońce i Wiatr
To rodzinne przedsięwzięcie obejmują-
ce prawie 2 ha upraw, rozrzuconych w 
trzech miejscach na terenie Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej – od skraju Doliny 
Prądnika po Dolinę Dłubni. W uprawie 
znalazły się wyłącznie stosunkowo od-
porne odmiany mieszańcowe: seyval i 
solaris na wina białe oraz leon millot, ma-
rechal foch, regent, rondo, cabernet can-
tor i cabernet cortis na wina czerwone. 
Gospodarze prowadzą całoroczną sprze-
daż win, zapraszają także na degustacje 
i zwiedzanie winnicy.  
Kontakt: Winnica Słońce i Wiatr
Świńczów 69, 32-043 Skała 
tel. 882 729 486, www.slonceiwiatr.pl 

20,8  Winnica Garlicki Lamus
Winnica należy do Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Jej nazwa wywodzi 
się od znajdującego się tuż obok  póź-
norenesansowego dworskiego lamusa. 
Wina pod nazwą „Uniwersyteckie Grono” 
w większości wykorzystywane są przez 
Uniwersytet w celach promocyjnych.
Kontakt: Winnica Garlicki Lamus, 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie, Garlica Murowana 1, 
32-087 Zielonki, tel. 509 920 987 
www.winnica.urk.edu.pl

Winnica Nad Dobrą Wodą
Najważniejsze spośród uprawianych 
tu szczepów, to: seyval blanc, jutrzenka 
i bianca na wina białe oraz rondo i dorn-
felder na wina czerwone. Winnica ma po 
części charakter eksperymentalny, więc 
obok wyżej wymienionych uprawia się tu 
także kolekcję innych odmian.
Kontakt: Winnica Nad Dobrą Wodą
Garlica Duchowna 56, 32-087 Zielonki
tel. 609 646 122

23,1  C  Fort 45 Marszowiec – klasyczny 
fort artyleryjski o pięciobocznym narysie, 
otoczony suchą fosą. Powstał w 1884 r. 
jako część trzeciego pierścienia Twierdzy 
Kraków. W 1999 r. zaadaptowano go na 
hotel – dziś już niefunkcjonujący. Obiekt 
zniszczony i niedostępny.

24,7  D  Fort 45a Bibice – mały, dwu-
kondygnacyjny fort pomocniczy z lat 
1895–1897. Bronił międzypola fortów 
45 Marszowiec i 47a Węgrzce. Obiekt w 
znacznym stopniu zdewastowany.
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