
 

 

 
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH 

kościół: Zbyszyce 29, Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki 

GPS N: 49°42'43" E: 20°39'44" 

 

  PUNKT INFORMACYJNY MIK 

Stanowisko informacyjne znajduje się przy parkingu pod kościołem w Zbyszycach. 

 

 PARKINGI 

Bezpłatny parking przy kościele w Zbyszycach 

 

 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. We wsi Dąbrowa skręć w lewo w DW975 w kierunku 

Wojnicza. Po przejechaniu ok. 3 km, za drewnianą wiatą – przystankiem, skręć w lewo  

w drogę wewnętrzną lub jedź dalej jeszcze ok. 2 km i skręć w lewo za drogowskazem 

Zbyszyce 2. Kościół w Zbyszycach znajduje się ok. 2,5 km dalej.  

Odległość: ok. 110 km. Orientacyjny czas przejazdu: 1 godz. 30 min 

 

 Busem 

Zachęcamy do skorzystania z transportu zorganizowanego na Dni Dziedzictwa 
2016. 

Nowy Sącz (ul. Morawskiego, przy skrzyżowaniu z Alejami Wolności) – Zbyszyce 29 

(kościół) – Nowy Sącz (ul. Morawskiego, przy skrzyżowaniu z Alejami Wolności) 

UWAGA! Transport płatny (koszt – 3 zł). Opłatę za przejazd pobiera kierowca busa. 

 



 

 

ROZKŁAD JAZDY 

28 maja 2016 

1. kurs: 

10.30 – wyjazd z Nowego Sącza 

11.00 –12.15 – postój na miejscu, czas na zwiedzanie obiektu 

12.15 – wyjazd ze Zbyszyc  

2. kurs: 

13.30 – wyjazd z Nowego Sącza  

14.00 –15.15 – postój na miejscu, czas na zwiedzanie obiektu 

15.15 – wyjazd ze Zbyszyc  

29 maja 2016 

12.30 – wyjazd z Nowego Sącza  

13.00–14.15 – postój na miejscu, czas na zwiedzanie obiektu 

14.15 – wyjazd ze Zbyszyc  

Inni przewoźnicy z Nowego Sącza:  

http://www.rafatex.com/rozklady/rafatex-ns-tropie.pdf  

Przystanek docelowy: Zbyszyce Las. Odległość założenia dworskiego w Zbyszycach od 

przystanku – około 3 km 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 

 TOALETY 

Bezpłatna toaleta przy kościele w Zbyszycach 

 

 WYŻYWIENIE 

28 maja (sobota) w godzinach 11.00–16.00 i 29 maja (niedziela) w godzinach 12.00–

16.00 odbędzie się kiermasz przysmaków i rękodzieła regionalnego. 

 

UWAGI 

Msze święte w kościele w Zbyszycach w niedzielę 29 maja o godzinach 11.00 i 17.00. 

W tym czasie kościół w Zbyszycach będzie niedostępny dla zwiedzających. 


