
 

 
DWÓR W KWIATONOWICACH 

Kwiatonowice 1, Zagórzany, powiat gorlicki 

GPS N: 49°43'16" E: 21°09'54" 

 

  PUNKT INFORMACYJNY MIK 

Stanowisko informacyjne znajduje się przy głównej bramie prowadzącej do dworu  

w Kwiatonowicach. 

 

 PARKINGI 

Bezpłatne parkingi przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

(Kwiatonowice 132, ok. 150 m od dworu), przy szkole (Kwiatonowice 21, ok. 150 m od 

dworu) oraz przy budynku wiejskim, znajdującym się obok dworu w Kwiatonowicach 

 

 DOJAZD 
 

 Samochodem [z Krakowa] 

Jedź A4 w kierunku Rzeszowa do Brzeska. Zjedź z autostrady na węźle Brzesko, kieruj się 

na Nowy Sącz. Wjedź na DK75. W miejscowości Gnojnik skręć w lewo (za mostkiem).  

We wsi Złota skręć w prawo, kieruj się na Biskupice Melsztyńskie. Na końcu drogi skręć  

w lewo w kierunku Zakliczyna (DK980). Jedź dalej cały czas DK980. We wsi Rzepiennik 

Biskupi skręć w prawo, kieruj się na Turzę. We wsi Turza, za wytwórnią pasz Barbara, 

skręć w lewo. Po przejechaniu ok. 1,2 km, na rozwidleniu dróg, odbij w prawo.  

Dwór w Kwiatonowicach znajduje się ok. 7,5 km dalej. 

Odległość: ok. 120 km. Orientacyjny czas przejazdu: 2 godz. 30 min 

 

 Busem 

Z Gorlic, tylko w sobotę:  



 

http://www.mzkgorlice.pl/mzk/?page_id=822 (przystanek FOREST – niedaleko 

Gorlickiego Dworca Autobusowego) 

http://www.dworzec.gorlice.pl/images/tablica-pdf/tablica-g-09.02.2016.pdf (bus w 

kierunku Moszczenicy przez Kwiatonowice) 

Przystanek docelowy: Kwiatonowice-szkoła 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 

 TOALETY 

Bezpłatna toaleta w budynku wiejskim, obok dworu w Kwiatonowicach 

 

 WYŻYWIENIE 

28 maja (sobota) i 29 maja (niedziela) w godzinach 11.00–17.00 będzie działać 

plenerowa restauracja „Stary Dworek” (możliwość zakupu dań kuchni ziemiańskiej). 

28 maja (sobota) i 29 maja (niedziela) w godzinach 13.00–16.00 odbędzie się dworski 

kiermasz (możliwość zakupu lokalnych przysmaków). 

 

UWAGI 

Gospodarze proszą o niefotografowanie wnętrz dworu podczas oprowadzania.  

Ze względu na własne psy gospodarze nie mogą gościć w domu i w ogrodzie Państwa 

zwierząt. 

Msze święte w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kwiatonowicach 

w niedzielę 29 maja o godzinach 10.00 i 16.00.W tym czasie mogą powstać utrudnienia  

w parkowaniu obok kościoła. 

 
 

 


