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ZIEMIA SĄDECKA
NOWY SĄCZ
W programie: Malownicza trasa przez Beskid Niski (Binczarowa, Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska) na trasie 6
cerkiewek, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe "Gotycki Dom", ruiny zamku sądeckiego, bazylika Św. Małgorzaty, czas
wolny ok. 1 godz, powrót do Krynicy doliną Kamienicy Nawojowskiej.
Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu grodzkiego, położone w centrum
Kotliny Sądeckiej w łańcuchu gór Beskidu Sądeckiego, w głównym paśmie
Karpat, w widłach dwóch głównych rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej.
Miasto stanowi znaczny wycinek karpackiej przestrzeni ekologicznej.
Położenie na dnie Kotliny Sądeckiej pod osłoną Beskidów, stanowi za
pośrednictwem licznych sąsiednich terenów górskich pokaźne źródło zasilania
biologicznego.
Bazylika św. Małgorzaty- zbudowana z kamienia łamanego i cegły. Jest to
budowla dwunawowa, czteroprzęsłowa z wydłużonym, trójprzęsłowym,
zamkniętym pięciobocznie prezbiterium. W latach 1410 – 1418 dobudowano
do korpusu od północy kaplice Nawiedzenia Marii Panny, Świętej Trójcy,
Wszystkich Świętych oraz kaplicę św. Anny pod wieżą północną. Przed 1453
rokiem powstała kaplica św. Mikołaja, przed 1453 – 1472 kaplice św. Jana
Jałmużnika i św. Andrzeja. W 1880 roku w bazylice przeprowadzono całkowity
remont. W latach 1928 – 30 przeprowadzono remont. W latach 1969 – 1973
przywrócono świątyni gotycki charakter.
Zamek Królewski (ruiny) - budowla wzniesiona na miejscu dworzyszcza z
okresu lokacji Nowego Sącza. Została ufundowana przez Kazimierza
Wielkiego ok. 1354 roku. W linii murów obronnych zamek stanowił północno –
zachodni narożnik. Przeżywał swoją świetność w XIV – XV wieku, szczególnie
za czasów Jagiellonów. W XVI wieku stał się rezydencją starostów sądeckich.
Po wielkim pożarze miasta w 1611 roku odbudowę zamku przeprowadzili
starostowie z rodu Lubomirskich. W pierwszej połowie XIX wieku znajdują się
w nim koszary i magazyny wojskowe, a w okresie powstań w jego podziemiach
istniało więzienie. W latach następnych zamek ulegał dalszym zniszczeniom.
W roku 1938 otwarto w salach zamkowych Muzeum Ziemi Sądeckiej. Dnia 17
stycznia 1945 roku nastąpił wybuch zgromadzonej w piwnicach amunicji, który
zniszczył całkowicie zamek. Pozostała jedynie baszta Kowalska i fragmenty
murów.

Czas trwania ok. 4,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

