
Muszyna to jedno z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych miejscowości  województwa 

małopolskiego. Miejscowość położona jest w południowo-wschodnim paśmie Beskidu 

Sądeckiego na wysokości 450-550 m n.p.m. w urokliwej dolinie rzeki Poprad. Uzdrowisko 

charakteryzują i otaczają liczne szczyty w tym pasmo Jaworzyny Krynickiej (1114 m n. p. m.), 

które rozciąga się od północnej granicznej strony gminy. Jest to gmina miejsko-wiejska do 

której należą następujące sołectwa: Powroźnik, Żegiestów, Złockie, Szczawnik, Milik, 

Andrzejówka, Jastrzębik, Dubne, Leluchów, Wojkowa oraz miasto Muszyna. Wędrówka po 

nadpopradzkim uzdrowisku to niezapomniane przeżycie, w tym miejscu historia miesza się ze 

współczesnością. W Muszyńskim muzeum możemy zobaczyć najstarsze znaleziska 

pochodzące z około 20 000 lat p.n.e., doskonałą lekcją historii jest wizyta na ruinach XIV 

wiecznego zamku, który przez stulecia górował nad miastem i strzegł popradzkiego szlaku 

handlowego, który łączył południe Europy z wybrzeżem Bałtyku.  

Rozpoznawalnym nie tylko w kraju ale także poza jego granicami zabytkiem ziemi muszyńskiej 

jest wpisana na listę UNESCO najstarsza w południowych Karpatach połemkowska cerkiew 

(obecnie kościół rzymskokatolicki). Cerkiew została wzniesiona bez użycia gwoździ i stoi 

niewzruszona od ponad 400 lat.  

Muszyna słynie przede wszystkim ze znakomitych wód mineralnych wykorzystywanych już w 

XVII wieku. W uzdrowisku bezpłatnie można delektować się wodami o różnych walorach 

smakowych. Muszyńskie wody zachwycają bogactwem smaku ilością cennych pierwiastków i 

minerałów. Co roku w pierwszy weekend sierpnia organizowany jest ,,Festiwal Wód 

Mineralnych”, który przyciąga do kurortu turystów. Podczas dwudniowej imprezy każdy może 

do woli próbować wód z regionu, zaplanowanych jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, 

organizowane są koncerty gdzie występują lokalne grupy artystyczne a także największe 

gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia kulturalne w 

uzdrowisku.  

Uzdrowisko Muszyna oferuje wiele możliwościami spędzania wolnego czasu o każdej porze 

roku. Oprócz boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych w kilku miejscach na terenie całej 

gminy, możemy znaleźć korty tenisowe, centrum rekreacji wodnej, place zabaw, skatepark, 

zorbing oraz oczywiście coś dla miłośników sportów zimowych – stoki narciarskie. Bardzo 

dobrze wyposażona baza noclegowa sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.  

Muszyna od jakiegoś czasu nazywana jest także ,,Miastem ogrodów”, wszystko to za sprawą 

największych w kraju ogrodów sensorycznych a także ogrodów biblijnych i magicznych. 

Każdy ogród ma niepowtarzalny urok, w ogrodzie sensorycznym zwanym także ogrodem 

zmysłów, możemy, jak sama nazwa wskazuje pobudzić wszystkie zmysły i poznać otaczającą 

nas przyrodę. W ogrodach biblijnych przedstawione zostały zapisy z Pisma Świętego od 

stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju aż po Apokalipsę. Ostatni Ogród Magiczny 

jest dla niektórych jak wystawa dzieł sztuki, przenosi widza do antycznej Grecji, zaś dla drugich 

to oaza spokoju, gdzie można wypocząć na łonie natury.  


