ATRKACJE PODKARPACIA – RZESZÓW I OKOLICE
RZESZÓW
1) Muzeum dobranocek – ul. Mickiewicza 13 (ok. 5,5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-pt 9:00-17:00, sob-nd 10:00-18:00
http://www.muzeumdobranocek.pl/
Czy muzeum to miejsce, które spodoba się dzieciom? Na pewno takie, którego bohaterami są
Reksio, Krecik, Misie Uszatek i Colargol, Bolek i Lolek, Rumcajs, Wilk i Zając, i jeszcze inni
bohaterowie dziecięcej wyobraźni sprzed wielu lat. Można tu obejrzeć kukiełki, metody tworzenia
animacji albo po prostu pooglądać bajki w małej salce kinowej. Co najlepsze, rodzice, przynajmniej
ci w wieku 30+, będą zachwyceni może nawet bardziej niż dzieci. Nostalgia to potężna rzecz.
2) Kina:
Kino Zorza – ul. 3 Maja 28 (ok. 5 km od Taboru)
Godziny otwarcia kina:
od 9:00 do ostatniego seansu
Godziny otwarcia kasy kina:
od 9:00 do 21:00
Godziny otwarcia Filmowej Cafe:
od 9:00 do 21:00
http://www.kinozorza.pl/
Kino „Helios” – ul. Powstańców Warszawy 14 (3 km od Taboru)
Galeria Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44 (ok. 5 km od Taboru)
https://www.helios.pl/21,Rzeszow/StronaGlowna/
Multikino – Centrum Handlowe Millenium Hall, al. Kopisto 1 (ok. 5 km od Taboru)
https://multikino.pl/
3) Lody „U Myszki” – ul. 3 Maja, obok kina „Zorza”
Godziny otwarcia: 10:00-19:00
https://www.facebook.com/pages/Lody-u-Myszki/252578651506817
4) Spacery nad Wisłokiem: Lisia Góra, Park Kultury i Wypoczynku oraz kąpielisko „Żwirownia”
https://www.trasadlabobasa.pl/tab/zielen/park_kultury_i_wypoczynku_nad_wislokiem_/14
Lisia Góra to wzgórze porośnięte dębowym lasem, które wznosi się nad Wisłokiem jeszcze jakieś 2
km dalej. To także rezerwat przyrody, przez który prowadzi ścieżka edukacyjna. Nawet półgodznna
przechadzka między drzewami pozwoli nam odetchnąć świeżym powietrzem i oddalić się od
miejskiego zgiełku. A potem wystarczy ze wzgórza zejść by w kilka minut znów znaleźć się na
Bulwarach nad Wisłokiem. Ten ich fragment oferuje kilka dodatkowych atrakcji: jeden z większych
w Rzeszowie placów zabaw, restauracyjkę, wypożyczalnię sprzętu wodnego i miejsce wydzielone do
grillowania. Park Kultury i Wypoczynku - to tu odbywa się festiwal Reggae nad Wisłokiem albo
niektóre imprezy towarzyszące festiwalowi Wchód Kultury. Na co dzień to po prostu miejsce
relaksu. Ścieżki spacerowe, place zabaw, mini-pociąg, który krąży po parku i obwozi dzieci.
5) Kolorowy świat – ul. Zdzisława Kozienia 7 (ok. 4 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pn – pt 10:00 do 20:00 so – nd oraz Święta 9:00 do 20:00
https://kolorowyswiat-rzeszow.pl/
Kolorowy Świat to całoroczny plac zabaw dla dzieci, położony w bardzo dobrej lokalizacji,
z dużym parkingiem.
Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 11 roku życia.

Pobyt w Kolorowym Świecie to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu dla dziecka
i odpoczynku dla rodzica – zarówno spokojnego przy kawie z dostępem do internetu jak
i aktywnego na zajęciach z fitness lub grze w squash.
Kolorowy Świat to liczne atrakcje dla dzieci. Głównymi są duża 4 poziomowa konstrukcja
z dwoma kładkami, liczne tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, trampoliny,
armatki pneumatyczne, wspinaczka oraz dmuchańce do zjeżdżania i skakania.
Kolorowy Świat posiada specjalnie przygotowaną strefę dla malucha – posiada ona mięciutką
podłogę, dużą ilość zabawek typu: domek i całe jego wyposażenie wraz z dużą kuchnią i sprzętem
AGD ( pralka, lodówka, odkurzacz itp.) zjazd na roler koster, dziecięce pojazdy, domek dla lalek,
basen z kulkami, dmuchaniec do skakania i wiele innych.
Kolorowy Świat to także doskonałe miejsce do zorganizowania urodzin dla dziecka.
Posiadamy 4 salki tematyczne:
– syrenki – podwodny świat,
– księżniczki,
– piraci,
– formuła 1.
Wyposażenie Sali Zabaw Kolorowego Świata spełnia najwyższe standardy i posiada wszystkie
niezbędne atesty kontroli.
6) Park linowy „Linoskoczek” ul. Rodzinna 1257/9 (ok. 10 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pt-nd 11:00-20:00
http://linoskoczek.com.pl/
7) Trampoliny FlyPark ul. Przemysłowa 3 (ok. 3 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-czw 10:00-20:00, pt-nd 10:00-21:00
https://fly-park.eu/rzeszow/
8) Kręgielnie:
„Kula” - Centrum Handlowe Nowy Świat, ul. Krakowska 20 (ok. 6 km od Taboru)
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek: 10:00–00:00
piątek 10:00–02:00
sobota 10:00–03:00
niedziela 11:00–00:00
https://kula-club.pl/
„Galaktyka” - ul. Zdzisława Kozienia 3 (ok. 5 km od Taboru)
Godziny otwarcia:
pon-środa : 15.00 – 24.00
czwartek : 15.00 – 1.00
pt-sb: 12.00 – 2.00
niedziela: 12.00 – 24.00
http://galaktyka.rzeszow.pl/
9) Baseny:
ROSiR - Pływalnia kryta Delfin, al. Rejtana 30 (5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-pt 6:15-22:30, sob-nd 6:45-22:00
http://rosir.eu/
Karpik. Pływalnia, ul. Solarza 12 (5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-pt 6:00-22:00, sob-nd 7:00-22:00
http://rosir.eu/

ROSIR Basen Otwarty, ul. ks. Jałowego 23 (5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-nd 9:00-20:00
http://rosir.eu/
Pływalnia Muszelka, ul. Starzyńskiego 17 (7,5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-pt 6:00-22:00, sob-nd 7:00-22:00
https://muszelka.rzeszow.pl/
Kompleks Basenów Kąpielowych w Boguchwale, ul. Kolejowa 15C (5,5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon-pt 10:00-19:00, sob-nd 9:00-19:00
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/6675-zapraszamy-nakompleks-basenow-w-boguchwale.html
10) Centrum Zabaw dla Dzieci Fantazja:
https://www.centra-fantazja.pl/
Hala Podpromie (ok. 4 km od Taboru)
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 9:00 - 20:00
sob. - niedz. 9:00 - 21:00
Galeria Rzeszów (ok. 5 km od Taboru)
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 9:00 - 21:00
sob. 10:00 - 21:00
niedz. 10:00 - 20:00
niedz. niehandlowa 12:00 - 20:00
CH Millenium Hall (ok. 5 km od Taboru)
Godziny otwarcia:
pon. - sob. 10:00 - 21:00
niedz. 10:00 - 20:00
niedz. niehandlowa - 10:00 - 20:00
11) Place zabaw:
Park na os. Miłocin (ok. 10 km od Taboru)
Park Jedności Polonii z Macierzą (ok. 4 km od Taboru)
Żwirownia
Bulwary rzeszowskie
12) Papugarnia – Galeria Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 44 (ok. 5 km od Taboru)
Godziny otwarcia: pon. 9:30-19:00, wt-nd 10:30-19:00
Papugarnia - miejsce gdzie mieszka około 40 kolorowych ptaków, które można obserwować,
karmić, a nawet głaskać.
13) Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie – ul. Kochanowskiego 19 (ok. 6 km od Taboru)
https://muzeum-techniki.rzeszow.pl/
Zwiedzanie muzeum jest możliwe w dni powszednie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym,
minimum dwa dni przed planowanym zwiedzaniem.
Przedmiotem działalności muzeum jest gromadzenie, inwenteryzowanie, katalogowanie,
przechowywanie, renowacja i konserwacja zbiorów i zabytków oraz prowadzenie działalności

edukacyjnej i wydawniczej a w szczególności udostępnianie do zwiedzania i organizowanie wystaw,
imprez, uroczystości i rekonstrukcji historycznych.
OKOLICE RZESZOWA
14) Rezerwat przyrody „Kołacznia” – Wola Zarzycka (ok. 42 km od Taboru)
http://www.zielonepodkarpacie.pl/rezerwaty-przyrody/kolacznia/
Florystyczny Rezerwat Przyrody „Kołacznia” utworzony został w roku 1957 w gminie Nowa Sarzyna
w powiecie leżajskim. Zajmuje powierzchnię niespełna 10 arów. To najmniejszy rezerwat przyrody
w Polsce.
15) Zbiornik wodny „Czyste” – Grodzisko Dolne (ok. 45 km od Taboru)
http://www.grodziskodolne.pl/15-turystyka-i-rekreacja/5132-zbiornik-wodny-czyste.html
Cechami charakterystycznymi tutejszego ukształtowania terenu są liczne zakrzewienia, parowy,
jeziorka i polodowcowe oczka. Największym z nich jest zbiornik wodny „Czyste”, który stanowi
doskonałe miejsce do wędkowania i wypoczynku.
Położony w sąsiedztwie sosnowych lasów 8- hektarowy zbiornik, to doskonałe miejsce do
wypoczynku i rekreacji.
Zbiornik posiada trawiastą plażę, wyposażone w toalety pole biwakowe i parking. W jego otoczeniu
znajdują się 3 punkty gastronomiczne.
Czyste powietrze i czysta woda sprzyja uprawianiu sportów wodnych. W miesiącach lipiec-sierpień
działa tu strzeżone kąpielisko.
Obok zbiornika przebiega 28 kilometrowy „Niebieski” szlak rowerowy. Doskonałą alternatywą dla
kąpiących się jest wizyta w Gioko Parku – parku linowym, usytuowanym obok zalewu.
16) Stobierna i jej atrakcje – ok. 43 km od Taboru
http://www.osadaslowianska.pl/atrakcje_podkarpacie.html
Park owadów, karczma „Zawada”, dinozaury w Głobikowej, muzeum regionalne, muzeum lalek
17) Zamek w Łańcucie – ul. Zamkowa 1
https://www.zamek-lancut.pl/pl/
Zapraszamy do zwiedzania w soboty, niedziele i poniedziałki
od 6 czerwca br.
Ekspozycja wnętrz historycznych w Zamku
sobota i niedziela od 10.00 do 18.00
poniedziałek od 12.00 do 16.00
od 6 czerwca br.
Ekspozycje w Stajniach i Wozowni
sobota i niedziela od 11.00 do 19.00
poniedziałek od 13.00 do 17.00
Zwiedzanie Parku Wewnętrzego
od czerwca – od wtorku do niedzieli od 9.00 do 19.00
od czerwca – poniedziałek od 9.00 do 19.00
Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze
znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół
pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i
zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji.
18) Zagroda Garncarska – Medynia Głogowska 383 (ok. 25 km od Taboru)
http://www.medynia.com.pl/
Zagroda Garncarska powstała w 2001 roku, w ramach projektu Medynia - gliniane złoża,
realizowanego przez Gminę Czarna. Tworzą ją XIX wieczne budynki mieszkalne z ówczesnym

wyposażeniem i tradycyjny piec do wypalania ceramiki. W okresie wakacyjnym organizowane są
tutaj kilkudniowe warsztaty garncarskie, a przez cały rok odbywają się zajęcie dla grup
zorganizowanych i turystów indywidualnych. Pod okiem garncarzy można się nauczyć toczenia
naczyń na kole, rzeźbienia w glinie oraz wypalania ceramiki w piecu. Zagroda Garncarska jest
idealnym miejscem do prowadzenia zajęć ergoterapii (terapii zajęciowej, terapii pracą), która
uważana jest za ogniwo pośrednie między zabiegami leczniczymi a normalną aktywnością życiową i
zawodową.
Zagroda zaprasza na:
- Lekcje dla dzieci i młodzieży,
- Garncarski Szlak,
oraz do:
- Galerii Władysławy Prucnal,
- Kościoła z mozaiką ceramiczną
19) Zabajka – klub jeździecki i mini zoo – Zabajka 358 (ok. 25 km od Taboru)
https://zabajka.org/
W Zabajce istnieje możliwość przejażdżki na kucykach. Wszystkie jazdy odbywają się w kaskach
ochronnych. Każde dziecko podczas jazdy asekurowane jest przez obsługę. Po przejażdżce kucyki
czekają na pogłaskanie. Istnieje możliwość robienia zdjęć bez żadnych dodatkowych opłat. Na
terenie klubu znajduje się mini ZOO, a w nim: lama (alpaka), osiołki, kozy kameruńskie, owce św.
Jakuba, kucyki, strusie emu. Wszystkie te piękne zwierzęta można podziwiać bez ponoszenia opłat.
20) Zalew kąpielowy w Bratkowicach (ok. 23 km od Taboru)
http://www.swilcza.com.pl/index.php/zbiornik-retencyjny
21) Rezerwat Zabłocie, ścieżka ekologiczna i dydaktyczna (ok. 25 km od Taboru)
22) Pieszy szlak solankowy i kaskada solankowa w Sołonce (ok. 20 km od Taboru)
http://www.lubenia.pl/index.php?action=pages_1&action_id=763
Godziny otwarcia: Teren Kaskady Solankowej dostępny jest codzienne przez całą dobę, zaś pompy tężni
i fontann pracują w godzinach od 1000 do 2100 w okresie od maja do października. Wstęp bezpłatny.
Wytyczony przez Urząd Gminy w Lubeni, wiosną 2012 r., atrakcyjny szlak turystyczno-rekreacyjny
przeznaczony jest dla miłośników pieszych wędrówek. Przebiega od centrum Sołonki, przez
charakterystyczne dla krajobrazu wioski wzniesienia (do 380 m n.p.m.) pola, lasy
i łąki, prowadząc bezpośrednio do źródeł solankowych i źródlanych wód pitnych znajdujących się w
przysiółku Podlas. Powietrze wzdłuż traktu, nasycone pożytecznymi dla ludzkiego zdrowia związkami
jodu i nieskażonym przez cywilizację tlenem o wyjątkowej czystości i wartości leczniczej, sprawia, że
występuje tu specyficzny mikroklimat o charakterze uzdrowiskowym.
23) Skansen w Markowej (ok. 30 km od Taboru)
http://skansen-markowa.pl/
Godziny otwarcia:
Poniedzialek: nieczynne
Wt - Pt :
9:00 do 16:00
Sobota : 10:00 do 16:00
Niedziela : 11:00 do 16:00
W każdym jego zakątku zobaczą Państwo część historii naszych przodków. Te zaklęte w drewnie
wspomnienia ożywają wraz z przekroczeniem drewnianego progu chłopskiej chałupy. Od tego
momentu będziecie doświadczać historii wieloma zmysłami. Poczujecie zapach słomianej strzechy,
waszym oczom ukażą się pomieszczenia, narzędzia, sprzęty domowe i gospodarskie te same, co na
przełomie XIX i XX wieku, w końcu, aby dopełnić uczty zmysłów spróbujecie kawałek ciemnego
chleba, który tak jak przed laty pieczony jest przez markowskie gospodynie.

Społeczni przewodnicy, którzy znają dokładnie każdy nawet najmniejszy przedmiot z kilkutysięcznej
ekspozycji, swoimi opowieściami przywołają miniona już epokę drewnianych chałup pod strzechą.
24) Aquapark, kryta pływalnia – ul. Pileckich 5, Sokołów Młp. (ok. 33 km od Taboru)
http://www.basen.sokolow-mlp.pl/
Godziny otwarcia:
pon. - pt. od 6:00 – 22:00
sob. - nd. od 7:00 - 22:00
Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim to obiekt nowoczesny typu Aquapark, który posiada
basen sportowy z sześcioma pasami o długości 25m, basen rekreacyjny z masażem karku i tułowia,
gejzerem wodnym i sztuczną falą oraz basen dla dzieci z jeżem wodnym i dzwonkiem. Ponadto
znajdują się tu: zjeżdżalnia zewnętrzna o długości 64m, sauna sucha i mokra, jacuzzi dla dziewięciu
osób (z możliwością gwałtownego schłodzenia ciała) i gabinet fizjoterapeutyczny.
25) Park Buczyna – Góra Ropczycka (ok. 28 km od Taboru)
http://gdziecko.pl/park-buczyna-w-gorze-ropczyckiej/
Park „Buczyna” to pozostałość po dworskim majątku, który mieścił się w Górze Ropczyckiej, wsi o
bardzo długiej i bogatej historii. Został odrestaurowany i dziś to miejsce, w którym można spędzić
kilka miłych godzin na łonie natury.
W dolnej części parku mieszczą się trzy stawy rybne. Wyżej rozpoczyna się wąwóz, którego zbocza
porośnięte są lasem. Po drodze znajduje się kilka miejsc, w których można przysiąść i odpocząć, a
także drewniane konstrukcje, na które mogą się wspinać dzieci. Zobaczyć też można duże głazy
narzutowe przyciągnięte tu przez lodowiec. Tablice edukacyjne uczą o biologii i historii tego
miejsca.
Ścieżka liczy w sumie około 2 km. Biegnie dnem wąwozu, a potem wraca szczytem jego zbocza. Nie
wszędzie da się wjechać wózkiem (schody), ale nie sprawia żadnych trudności pieszym
26) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (ok. 45 km od Taboru)
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
Godziny otwarcia:
w dni powszednie w godz. 9.00-16.00
w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00
Naszą misją jest zachowanie dla następujących po sobie pokoleń świadectwa i obrazu ich
tożsamości. Tę służbę społeczną realizujemy przez badanie i dokumentowanie uwarunkowań,
wpływów i zjawisk dorobku kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz gromadzenie,
przechowywanie i udostępnianie jego materialnych świadectw. Działalność owa ogniskuje się wokół
ekspozycji dawnego budownictwa wsi i miasteczek, przedstawianej jako model możliwie bliski
rzeczywistemu obrazowi życia. Jest to rozległy zakres działania także w sensie geograficznym, gdyż
obejmuje całą północną część województwa podkarpackiego.
27) Dłuższa wycieczka – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, Trzcinica 646 (ok. 66 km od Taboru)
http://www.karpackatroja.pl/
Godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10:00-16:00
Miejsce w którym powstał Skansen należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce
o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie
prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r przez Jana Gancarskiego, odkryto tu
ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia,
kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za
wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.
W Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która
powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu! To także tu odkryto pierwszą w Polsce
osadę zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony odznaczającej się wyraźnymi wpływami

śródziemnomorskimi, datowaną na okres 1650-1350 p.n.e. Ze względu na rangę tego odkrycia,
chronologię oraz wyraźne wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką
Troją.
Po ponad dwóch tysiącach lat od upadku Karpackiej Troi teren ten zasiedlili Słowianie. Wznieśli oni
wielki gród o powierzchni 3 hektarów, otoczony monumentalnymi wałami obronnymi, które jeszcze
dzisiaj w niektórych partiach sięgają 10 m wysokości. To właśnie owo stanowisko nazywane jest
"Wałami Królewskimi". Gród funkcjonował w latach 770-1030 r. n.e. Słowianie pozostawili po sobie
kilkadziesiąt tysięcy zabytków, w tym wspaniały skarb srebrny, w skład którego wchodziło okucie
pochwy miecza – arcydzieło rzemiosła wczesnośredniowiecznego.
W celu ochrony oraz udostępnienia grodziska turystom, w Trzcinicy powstał Skansen
Archeologiczny Karpacka Troja stanowiący oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
Pomysłodawcą budowy skansenu w Trzcinicy jest Jan Gancarski – dyrektor Muzeum
Podkarpackiego. Karpacka Troja to oryginalne połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz
nowoczesnej placówki muzealnej. Cały kompleks składa się z terenu grodziska oraz parku
archeologicznego leżącego u jego podnóża. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m
wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6
chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wioski otomańskiej z
początków epoki brązu oraz słowiańskiej w wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także
nowoczesny pawilon wystawowy z przestrzenną salą ekspozycyjną, funkcjonalną salą
konferencyjną, multimedialną salą edukacyjną dla dzieci, przytulną "Salką Małego Odkrywcy"
przeznaczoną dla przedszkolaków oraz zapleczem gastronomicznym, w którym serwowane będą
potrawy przygotowane w oparciu o sztukę kulinarną naszych przodków. Wszystko to wzbogacone o
atrakcyjny program kulturalny oraz niezwykłą atmosferę gwarantującą niezapomniane wrażenia.
28) Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Bóbrka, ul. Kopalniana
35 (ok. 67 km od Taboru)
https://bobrka.pl/
Godziny otwarcia: wt.-nd. 9:00-17:00
Zapraszamy do jedynego, wyjątkowego, położonego na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy
naftowej muzeum.
W otoczeniu przepięknego lasu bobrzeckiego znajdują się XIX wieczne kopanki, w których można
zobaczyć naturalną ropę naftową czyli czarne złoto. Spacerując alejkami ukazywać się będą
unikatowe urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące z
XX wieku. We wnętrzach budynków można przenieść się w czasy kiedy na kopalni pracował jeszcze
sam Ignacy Łukasiewicz. A to wszystko dzięki nowoczesnym ekspozycjom multimedialnym.
29) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
(ok. 30 km od Taboru)
https://muzeumulmow.pl/pl/
Godziny otwarcia: wt.-nd. 10:00-18:00
Podstawowym celem MPRŻ jest pokazanie bohaterskich postaw Polaków, którzy w czasie okupacji
niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin.
Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności
żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady. Wystawa główna pokazuje
poznane i udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego
województwa podkarpackiego.
Wystawa dedykowana jest wszystkim, którym zależy na dialogu i wzajemnym szacunku i każdemu,
kto zechce poznać cząstkę swojej lokalnej historii, opowiedzianej na tle tragicznych wydarzeń,
których doświadczyła Polska i Europa w czasie II wojny światowej.
30) Sala zabaw, kręgielnia i pizzeria Kolorado, Malawa 6 (ok. 15 km od Taboru)
https://www.centrumkolorado.pl/index.php

Godziny otwarcia:
Sala zabaw pon.-nd. 11:00-20:00;
kręgielnia pon.- czw. 15:00-23:00, pt.-sob. 13:00-01:00, nd. 13:00-23:00;
pizzeria nd.-czw. 11:00-22:00, pt.-sob. 11:00-00:00
31) Muzeum lizaka w Jaśle, ul. Floriańska 42 (ok. 60 km od Taboru)
https://www.uschabinskiej.pl/muzeum-lizaka/
Godziny otwarcia: Czynne codziennie, wejście o każdej pełnej godzinie od 12:00 do 17:00, ostatnie wejście
o godzinie 17:00.
MUZEUM LIZAKA to innowacyjny pomysł oparty na chęci przedstawienia szerokiemu gronu odbiorców
tradycji jasielskiej produkcji słodyczy.
Całość wystawy jest oparta na wrażeniach zmysłów ukierunkowanych odpowiednio przy pomocy
odpowiedniego wyposażenia i techniki multimedialnej. Osoba zwiedzająca MUZEUM LIZAKA ma możliwość
smakowania surowców i wyrobów, wąchania aromatów, oglądania prezentacji multimedialnych, dotykania
urządzeń i samodzielnego tworzenia wzorcowych wyrobów.
32) Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, ul. (ok. 52 km od Taboru)
https://www.miastoszkla.pl/
Godziny otwarcia: Pon-Sb: 9:00-17:00
Niedz: 11:00 - 17:00
Centrum Dziedzictwa Szkła to pierwszy w Polsce obiekt turystyczno-kulturalny w interaktywny sposób
prezentujący tematykę hutnictwa szkła i szklanej twórczości. Nasi zwiedzający mogą nie tylko podziwiać
piękno szklanej sztuki oraz kunszt artystów szkła, ale przede wszystkim poznać tajniki technik
produkcyjnych i zdobniczych, w których brać mogą czynny udział.
33) Winnica Widokowa w Komborni, Kombornia 807 (ok. 44 km od Taboru)
https://www.winnicawidokowa.pl/
To miejsce dla każdego, kto szuka chwili odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody.
Ten mały raj na Ziemi znajduje się na wzgórzach podkarpackiej miejscowości Kombornia, a degustacjom
tworzonego tam wina towarzyszy widok na przepiękną panoramę: od słynnych Bieszczadzkich Połonin aż
po rozświetlone po zmroku podkarpackie miasta i miasteczka takie jak Iwonicz Zdrój, Krosno czy Jedlicze.
Widokowa znajduje się na wysokości 470 metrów nad poziomem morza, dlatego można tam podziwiać
widok na Pogórze Gorlickie, a przy sprzyjających warunkach nawet dostrzec dalekie Tatry. Horyzont, który
stanowi tło winnicy w sumie ma długość ponad 100km. Nasi bliscy zwykli mówić, że Widokowa to miejsce
„wyjątkowo wyjątkowe”
34) Ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu, ul. Podzamcze B/N Korczyna (ok. 45 km od Taboru)
http://zamekkamieniec.iq.pl/
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 18:30
w soboty i niedziele w godz. 9:30 – 19:00.
Ruiny zamku w Odrzykoniu znajdują się na skalistym wzgórzu na wysokości 452 metrów. Nie tylko same
ruiny są efektowne – dookoła wzgórza rozciąga się przepiękny krajobraz Pogórza Dynowskiego. W
niedalekiej odległości znajduje się rezerwat przyrodniczy “Prządki” z ciekawymi formami skalnymi oraz
Krosno – miasto słynące z produkcji szkła. Przy samym zamku można także zobaczyć kilka skałek, z których
jedna – znajdująca się przy wejściu – została nazwana Strażnicą.
Zamek Kamieniec został wybudowany w 1348 roku. Przez wiele lat ulegał licznym przebudowom i
rozbudowom. Mimo to zachował liczne pierwotne, gotyckie elementy. Ciekawostką jest fakt, że przez
bardzo długi okres zamek był podzielony na dwie części, z których każdą posiadał inny właściciel. Pierwszą
część stanowił zamek górny i podzamcze zachodnie, z kolei drugą zamek średni i podzamcze wschodnie.
Lata świetności zamku kamienieckiego przypadają na XVI i XVII wiek.

35) Rezerwat przyrody „Prządki” – Korczyna (ok. 45 km od Taboru)
http://www.przadki.eu/
Rezerwat Przyrody Prządki tworzy zespół ostańców skalnych, skały te sięgają nawet ponad 20m,
zbudowane są z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji stworzył swoje
oryginalne kształty. Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka-Baba, Prządka-Matka, Herszt. Nazwa
rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosiła, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień,
ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne.
36) Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu – ul. Rynek 5 (ok. 57 km od Taboru)
http://podziemia.jaroslaw.pl/
Godziny otwarcia:
Wtorek – Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 10:00 – 17:00
Leżący na szlaku handlowym i słynący z tłumnych jarmarków, Jarosław potrzebował przestrzeni
magazynowych do przechowywania towarów. Pod kamienicami drążono korytarze, które utworzyły
swoiste, niezależne od siebie sieci podziemnych labiryntów. Dzisiaj podziemia stanowią dziedzictwo
kulturowe Jarosławia.
Trasa obejmuje podziemia trzech okazałych kupieckich kamienic: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów. Ta
nowatorska atrakcja łączy w sobie konwencjonalną ekspozycję z ogromną ilością urządzeń multimedialnych
oraz sugestywnymi scenografiami, dzięki czemu zwiedzanie nie opiera się jedynie na suchej narracji lecz
jest wspaniałą rozrywką dla dużych i małych gości.
37) Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19 (ok. 50 km od Taboru)
http://www.muzeumrzemiosla.pl/
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 16:00 (wstęp wolny)
niedziela: 10:00 - 16:00
Dla zwiedzających muzeum zostało udostępnione 17 marca 1990 roku. Większość muzealiów, które
możemy podziwiać po dziś dzień na ekspozycji stałej to dary oraz przekazy rodzin rzemieślników. Muzeum
Rzemiosła to samorządowa instytucja kultury o charakterze naukowo-badawczym. Działalność skupia się
wokół gromadzenia, zabezpieczania oraz udostępniania dóbr kultury.
38) Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, ul. Czajkowskiego 92 (ok. 50 km od
Taboru)
https://www.muzeumkrosno.pl/
Godziny otwarcia:
od wtorku do niedzieli od godz. 10:00 do godz. 16:30
Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie jest prywatną placówką muzealną, która
gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje historycznie, kataloguje, eksponuje i udostępnia zbiory
związane z podkarpackimi polami bitewnymi, z okresu lat 1914 – 1945.
39) Rodzinny Park Rozrywki Park Mani w Krośnie, ul. Popiełuszki 19 (ok. 50 km od Taboru)
http://www.parkmani.pl/
Godziny otwarcia: pon-nd 10:00-20:00
Jesteśmy plenerowym parkiem rozrywki dla dzieci od roczku do 12-15lat. Mieścimy się w Krośnie dzielnica
Polanka, ul. Popiełuszki 19 w woj. podkarpackim. Zapraszamy dzieci do zabawy na świeżym powietrzu.
Posiadamy niespotykane, unikalne atrakcje zgromadzone w jednym miejscu. Zabawa w kulach wodnych
oraz pływanie łódkami, mini park linowy, labirynt edukacyjny, tyrolki, kule zderzeń Bumper Ball oraz
Zorbing Ball, klatka zabaw, pojazdy na pedały – gokarty, różne trampoliny, wierze widokowe, wielobok
zabaw oraz dla najmłodszych dzieci kącik malucha z różnymi atrakcjami. Wszystko jest w niskiej cenie
wejścia bez dopłat i limitów. Możliwość organizacji urodzin. Zapraszamy indywidualnie ale też przedszkola,

szkoły, biura podróży czy inne grupy zorganizowane. Liczne zniżki, niska cena, świetna zabawa dla dzieci na
świeżym powietrzu. Mamy własny bufet z jedzeniem, przekąski, watę cukrową, lody, słodycze oraz zabawki
i pamiątki, WC, darmowy internet i parking.
40) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133 (ok. 53 km od Taboru)
http://www.muzeumzarnowiec.pl/
Godziny otwarcia:
w poniedziałki: 9.00 - 14.00 (zwiedzanie do 15.00)
od wtorku do piątku: 9.00 − 16.00 (zwiedzanie do 17.00)
w soboty i niedziele: 10.00 − 16.00 (zwiedzanie do 17.00)
Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce,
w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz
upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej, wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak
również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród
Polaków za granicą.

