LOKALIZACJE WARSZTATÓW
PUNKTY PROGRAMU

Skrawek Nieba
Łosie 92, 38-314 Łosie
Beskid Niski, Małopolska
Skrawek Nieba, to miejsce o niepowtarzalnym klimacie i historii. Łączy
w sobie tradycje kulturowe Pogórzan i Łemków, których ślady
znajdują się w najbliższym otoczeniu. Przechadzając się leśną ścieżką,
natrafimy na starą cerkiew, ślady opuszczonej wsi oraz zdziczały sad.
Link: https://skraweknieba.eu/o-nas-gospodarstwo-agroturystycznebeskid-niski.html

Biotop Lechnica |Ośrodka Praktyk
Bioregionalnych w słowackich Pieninach
Lechnica, Słowacja
Lechnicki Biotop <z grec. "miejsce do życia” ulokowane jest w
maleńkiej wiosce, położonej w dolinie potoku Havka. To
miejsce na pograniczu Polsko-Słowackim, jest nieodzownie
związane z roślinami i kulturą ludową. Jeden z najczystszych
regionów na Słowacji, otoczony górskimi łąkami i szczytami
Šajba, Kama i Špica, jest miejscem stworzonym do pracy z
krajobrazem, przyrodą, historią i kulturą.

Pracownia “Ziołowa Wyspa”
34-625 Skrzydlna 279
Pracownia „Ziołowa Wyspa”, znajdująca się w
maleńkiej wiosce Skrzydlna w Beskidzie
Wyspowym, to miejsce gdzie podczas spacerów,
zbierane są zioła, które następnie zostają
przetwarzane na maści, kremy czy maceraty. Z
pod ręki właścicielki pracowni wychodzą
rzemieślnicze kosmetyki na bazie ziół, która
bardzo chętnie dzieli się swoja wiedzą zarówno
w prowadzonym przez nią blogu jak i
warsztatach.
Link: https://sklep.ziolowawyspa.pl/o-mnie/

Link: https://biotoplechnica.eu/informacje/

Farma Ziołowa „Nagietek”
38-300 Gorlice
ul. Krakowska 41
Farma Ziołowa z Gorlic, zajmuje się wyrobem naturalnych
kosmetyków opartych na substancjach czynnych znajdujących
się w nagietku. Oferuje szeroką gamę wyrobów o skutecznym i
naturalnym działaniu, opartych na tradycyjnej recepturze z
zastosowaniem nowoczesnych technik produkcji.
Link: https://nagietki.pl/

Agroturystyka Barnilka Pensjonat – Klimkówka
Klimkówka 115
Agroturystyka zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu lasu, w okolicy znajduje się malownicze
jezioro Klimkowskie. Bogata przyroda Beskidu Niskiego, charakteryzuje się w tym miejscu licznym
nagromadzeniem gatunków zwierząt i roślin.
Link: https://www.barnilka.com/

ZIOŁOWO PL.
32-005 Niepołomice
ul. T. Kościuszki 4

RESTAURACJA STAROMIEJSKA
Stary Sącz, Rynek 18

Sklep stacjonarny, stworzony z pasji do ziół i roślin
leczniczych. Posiada bogaty asortyment ziół
suszonych oraz przetworów na ich bazie.
Właścicielkę firmy można spotkać na corocznym
wydarzeniu „Ziołomania”, a także podczas „dzikich”
spacerów po Puszczy Niepołomickiej.
Link: http://warsztaty.ziolowo.pl/

Jedna z najstarszych restauracji w samym centrum
miasta Stary Sącz. Znajdziemy tutaj potrawy oparte na
tradycyjnych recepturach w nowoczesnym wydaniu.

CENTRUM PRODUKTU LOKLANEGO W
RZUCHOWEJ
33-114 Rzuchowa 1A
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w powołanym przez
siebie i prowadzonym Centrum Produktu Lokalnego w
Rzuchowej, zajmuje się przede wszystkim promocja lokalnych
produktów, tradycji ludowej, rzemiosłem i rękodzielnictwem.
Link: http://www.cpl.odrolnika.pl/O-nas

Link: https://www.restameta.com/PL/StarySacz/102624944656703/RestauracjaStaromiejska#gsc.tab=0

Restauracja Marysia w kompleksie Centrum Turystycznego Ziemii
Szczyrzyckiej im. Opata Benedykta Biross. Specjalizuje się w tradycyjnej kuchni
beskidzkiej. Oprócz ofertygastronomicznej, na miejscu można posmakować piwa
„Szczyrzyckiego” warzonego w restauracyjnym mini browarku, działającego od 1628 r.
Link: http://www.browarszczyrzyc.pl/index.php

