Atrakcyjne pod względem przyrodniczym
tereny powiatu nowotarskiego stanowią
zaplecze również dla sportów powietrznych skoków spadochronowych oraz lotów
paralotnią.
Niezapomnianych
przeżyć
doświadczą korzystający z lotów widokowych
samolotem, szybowcem lub balonem.

dla ciekawych historii
Miłośnicy historii znajdą w powiecie nowotarskim wiele wyjątkowych miejsc,
niezwykłych zabytków i cennych dzieł sztuki, jakich na próżno szukać
gdziekolwiek indziej. Do najbardziej znanych należy słynna XIV-wieczna
warownia - zamek "Dunajec" w Niedzicy oraz pobliskie ruiny zamku
w Czorsztynie. Do przykładów
zabytkowej architektury należy
kompleks drewnianych chałup
góralskich w Chochołowie z
przełomu XVIII i XIX wieku, a także
obiekty w Muzeum Orawskim
Parku Etnograficznym w Zubrzycy
Górnej. W powiecie nowotarskim
zachowało się wiele zabytków
sakralnych - w tym drewniane
kościoły, m.in. XIII-wieczny kościół
św. Anny w Nowym Targu oraz
wpisany na Listę UNESCO kościół
św. Michała Archanioła w Dębnie
Podhalańskim. Do ważnych
miejsc kultu religijnego należy
współczesny Ogród Różańcowy
przy Sanktuarium Maryjnym
w Ludźmierzu - szczególna
pamiątka po wspólnej modlitwie
różańcowej z Janem Pawłem
II podczas wizyty papieskiej
w Polsce w 1997 roku.

dla smakoszy i milosników folkloru
l

Górzyste tereny powiatu nowotarskiego stwarzają również idealne warunki
do wspinaczki skałkowej. Na miłośników tego sportu czekają skały położone
w rejonie przełomu rzeki Białki, a także w okolicy miejscowości: Nowa Biała,
Krempachy i Nowy Targ. Mniej doświadczeni pasjonaci wspinaczki mogą
skorzystać ze specjalnie przygotowanych
ścianek w Nowym Targu w Centrum
Wspinaczkowym TOP oraz w budynku pływalni
miejskiej.
Miłośnicy sportów wodnych mogą spróbować
organizowanego na rwących, górskich rzekach
raftingu - ekstremalnego spływu łodziami lub
pontonami. Dużej dawki adrenaliny dostarczy
również uprawiane tu kajakarstwo górskie.

Bogactwo
kulturowe
powiatu
nowotarskiego zachwyci tych, którzy
ciekawi są oryginalnych tradycji
i niezwykłego folkloru tutejszych ziem.
W obiektach sakralnych znajdują się
setki wytwarzanych tu od wielu pokoleń
rzeźb, domy górali zdobią piękne
malowidła na szkle oraz wytwarzane
ręcznie
gliniane
naczynia.
Kultywowane w powiecie nowotarskim
tradycje muzyki i tańca ludowego
prezentowane są widzom podczas
wielu
imprez
folklorystycznych,
z których największymi są m.in.
wakacyjne Święto Dzieci Gór w RabceZdroju oraz Śpisko Watra w Niedzicy.
Góralska muzyka rozbrzmiewa też
w karczmach oferujących swym gościom tradycyjne potrawy. Każdy wielbiciel
unikalnych smaków znajdzie tu dla siebie coś wyjątkowego.
Do najsłynniejszych przysmaków
regionu, wpisanych na Listę Produktów
Tradycyjnych,
zaliczają
się
wytwarzane z mleka owczego lub
krowiego podhalańskie sery: słony
oscypek i ser gazdowski (gołka), lekko
kwaśny bundz oraz bryndza
podhalańska (bundz mielony i solony).
W procesie produkcji serów powstaje też tradycyjny napój zwany żentycą.
Region znany jest również z doskonałych mięs: delikatnej i soczystej jagnięciny
podhalańskiej oraz aromatycznej
kiełbasy podhalańskiej, jak również
pysznego pieczywa - orawskiego
chleba na liściu kapusty i razowca
lipnickiego oraz mącznych placków
zwanych moskolami. Przebywając
w powiecie
nowotarskim
warto
wypróbować pysznych zup: intensywnie chrzanowej krzonówki po orawsku
lub bazującej na kiszonej kapuście kwaśnicy.
Jedną z kulinarnych atrakcji stolicy Podhala - Nowego
Targu - są słynne nowotarskie lody przygotowywane
według receptury zachowanej od lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku. Wielbiciele słodkich smaków
pokochają także naturalne miody oraz pyszne orawskie
zawijańce weselne, czyli zapiekane rogaliki
z nadzieniem z maku, marmolady lub białego sera.

www.nowotarski.pl
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Powiat nowotarski to pięć niezwykle ciekawych krain historyczno-geograficznych,
bogatych kulturowo i przyrodniczo, z których każda oferuje kontakt z nieskażoną
naturą, relaks i wypoczynek, atrakcje dla rodzin z dziećmi, a dla chętnych również
dawkę ekstremalnych przeżyć.
Pobyt na terenie Gorców, Orawy,
Podhala, Pienin i Spisza gwarantuje
niezapomniane wrażenia w górskich
zakątkach, połączone z magicznym
klimatem najcenniejszych zabytków
południowej Polski i smakiem
przygotowywanych tu od wieków
tradycyjnych potraw.
Powiat nowotarski leży w południowej części WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
województwa małopolskiego. Jego centrum
jest Miasto Nowy Targ - miejsce słynnych
Kraków
czwartkowych jarmarków, ośrodek akademicki
skupiający studentów w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,
a także siedziba "Podhala" Nowy Targ najbardziej utytułowanego klubu hokejowego
POWIAT
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w Polsce.
Zapraszamy do poznawania uroków
powiatu nowotarskiego!

dla miłosników natury i aktywnosci
Osobom szukającym idealnego miejsca do wypoczynku na łonie natury powiat
nowotarski oferuje swe malownicze tereny pełne unikalnych walorów
przyrodniczych - od masywów górskich, przez rozległe Jezioro Czorsztyńskie,
klimatyczne uzdrowiska i ciekawe zakątki lokalnych wiosek, aż po rezerwaty
przyrody i trzy Parki Narodowe: Babiogórski, Gorczański i Pieniński.
Niezwykłe zróżnicowanie i naturalne piękno ziem powiatu nowotarskiego stwarzają
warunki zarówno do pieszych przechadzek, jak i do wymagających przepraw
po górskich zboczach. Łagodne, gęsto zalesione Gorce ze swym najwyższym
szczytem o nazwie Turbacz (1310 m
n.p.m.) zachęcają do wędrówki
szlakami turystycznymi o różnym
stopniu trudności, urokliwe Pieniny
(najwyższy szczyt Wysoka 1050 m
n.p.m.) pełne są wąwozów oraz
niezwykłych przełomów rzecznych,
gdzie odbywają się słynne w skali
europejskiej spływy przełomem
Dunajca na tradycyjnych tratwach.

dla pragnacych relaksu

Warto również odwiedzić masyw
Babiej Góry (1725 m n.p.m.), która
stanowi piękny rezerwat biosfery
UNESCO, a zwana jest Królową
Niepogód ze względu na panujące
na niej nieprzewidywalne warunki
atmosferyczne.

Powiat nowotarski jest co roku destynacją turystów szukających relaksu
i wyciszenia w wyjątkowym, uzdrowiskowym klimacie.

Teren powiatu to również wiele
doskonałych miejsc do uprawiania
turystyki rowerowej. Znajdują się
tu trasy dla rodzin z dziećmi, jak
i trudniejsze, bardziej ekstremalne
- dla poszukujących wyzwań
miłośników kolarstwa górskiego.
Wprawieni rowerzyści mogą
skorzystać m.in. z Wielkiej Pętli
biegnącej przez malownicze
zakątki Polskiego Spisza, trasy
prowadzącej z rynku w centrum
Krościenka nad Dunajcem przez Drogę Pienińską aż do słowackiego Czerwonego
Klasztoru z zabytkowym zespołem klasztornym, czy też wymagającej trasy
rowerowej biegnącej po górskich terenach, z początkiem w Zubrzycy Górnej
i końcem w Podwilku na Orawie. Na rekreacyjną przejażdżkę warto wybrać się
gotową już częścią historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr, który
ma swój początek w Nowym Targu i biegnie przez tereny Podhala aż na Słowację.
Docelowo szlak ten będzie liczył ponad 250 km ścieżek, które stworzą możliwość
okrążenia na rowerze całych Tatr - najwyższego pasma górskiego w Karpatach.
Atrakcyjne wycieczki pełne malowniczych widoków odbędą tu również entuzjaści
nart biegowych, dla których co roku przygotowywane są profesjonalne trasy
w Nowym Targu, RabceZdroju, czy Obidowej.
Idealne warunki do aktywnego
wypoczynku znajdą tutaj
miłośnicy nart zjazdowych, dla
których w całym powiecie
działa około 20 wyciągów
narciarskich z ofertą zarówno
dla początkujących, jak też dla
wprawionych narciarzy.
Trasy o najwyższym poziomie
trudności oferuje stacja
narciarska "Palenica", która
znajduje się w Szczawnicy,
natomiast pozostałe stacje
dysponują trasami łatwymi
oraz o średniej trudności.
Większość z nich prowadzi
szkółkę narciarską dla dzieci
i dorosłych.

Rabka-Zdrój jest miastem znanym
ze swego korzystnego mikroklimatu
oraz słynnej rabczańskiej solanki
używanej przy leczeniu chorób dróg
oddechowych i układu krążenia.
Jest ona także wykorzystywana przy
wielu zabiegach relaksujących
i upiększających, które oferują spa
oraz centra zdrowia i urody.
Szczawnicę wyróżniają słynne wody
bogate w sole mineralne i liczne
mikroelementy, które od ponad 200
lat stosowane są do leczenia chorób
układu oddechowego i układu ruchu.
Uzdrowisko dysponuje trzema
sanatoriami oraz pijalnią leczniczych
wód mineralnych.
Przebywając na terenie powiatu
nowotarskiego warto skorzystać
z basenów termalnych, krytych oraz
zewnętrznych, które zlokalizowane
są w Szaflarach i Chochołowie.
Woda termalna wykorzystywana jest
tu do hydromasażu, który odpręża
i wpływa korzystnie na zdrowie.

dla poszukujacych przygód
Najmłodsi goście odwiedzający powiat nowotarski zachwycą się Rodzinnym
Parkiem Rozrywki "Rabkoland" w Rabce-Zdroju pełnym karuzel i ruchomych
figur, tworzących uliczki pełne ruchu, kolorów i oryginalnych postaci. Znajduje się
tu również Muzeum Orderu Uśmiechu oraz Dom Rekordów i Osobliwości,
a co roku organizowane są nietypowe zawody: Mistrzostwa Polski w dojeniu
sztucznej krowy oraz Mistrzostwa w dmuchaniu balona z gumy do żucia.
Aktywny wypoczynek pełen adrenaliny
i dobrej zabawy zapewniają parki
rozrywki w Krościenku nad Dunajcem,
Niedzicy oraz Zubrzycy Górnej.
Na odwiedzających czekają tu pełne
wyzwań parki linowe, interesujące
parki miniatur, a także niezliczone
atrakcje dla dzieci, m.in. kule wodne,
dmuchane zamki i tory przeszkód.

