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Rzeczpospolita Polska

Położenie, Położenie, Położenie granice. Rzeczpospolita Polska poło-
żona jest w Europie Środkowej, od zachodu gra-
niczy z Niemcami, od południa z Czechami i Sło-
wacją, od wschodu z Litwą, Białorusią, Ukrainą, 
a jej północną granicę stanowi Morze Bałtyckie 
i Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Obszar, ludność, język. Na obszarze o powierzch-
ni 312,7 tys. km, zamieszkuje ponad 38 mln ludzi. 
Językiem urzędowym jest język polski.

Godło państwowe i barwy narodowe. Godłem 
Polski jest biały orzeł w złotej koronie na czerwo-
nym tle, a flaga narodowa  jest biało-czerwona.

Stolica, miasta i podział administracyjny. Stolicą 
Polski jest Warszawa. Do większych miast należą: 
Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Admi-
nistracyjnie Polska dzieli się na 16 województw.

Ukształtowanie powierzchni, przyroda. Pol-
ska jest krajem o urozmaiconej rzeźbie terenu. 
Przeważają tereny nizinne, szczególnie w części 
północnej  nadmorskiej i środkowej. Nadmorska 
część to piaszczyste i szerokie plaże nad Morzem 
Bałtyckim. W północnej i zachodniej części nasze-
go kraju, na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim 
i Wielkopolskim, wśród malowniczych wzgórz 
i pięknych lasów, kryje się tysiące jezior. Na po-
łudniu rozciągają się wyżyny i łańcuchy górskie  
Sudety i Karpaty. Polska przyroda to także liczne 
puszcze i lasy, gęsta sieć rzeczna oraz bogata flo-
ra i fauna. Na najpiękniejszych obszarach Polski 
utworzono parki narodowe i krajobrazowe.

Klimat. Klimat w Polsce jest umiarkowany.

Województwo podkarpackie

Województwo położone jest w południowo-
-wschodniej części Polski. Swoim zasięgiem 
obejmuje Pogórze Karpackie oraz Kotlinę San-
domierską. Obszar o powierzchni 17 890 km2 

zamieszkuje 2,1 mln. ludzi. W skład województwa 
wchodzi 21 powiatów. 
Stolicą Podkarpackiego jest Rzeszów, który za-
mieszkuje 167 tys. mieszkańców. Inne większe 
miasta to: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Kro-
sno, Tarnobrzeg.
W województwie znajdują się dwa parki naro-
dowe. Bieszczadzki Park Narodowy należy do 
największych i najstarszych w Polsce. Z uwagi 
na wybitne walory przyrodnicze, wszedł w skład 
powstałego w 1992 r. Światowego Rezerwatu 
Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie”. Dla 
ochrony roślin i zwierząt na obszarze wojewódz-
twa utworzono też 10 parków krajobrazowych, 
ok. 100 rezerwatów przyrody oraz 17 obszarów 
chronionego krajobrazu i około półtora tysiąca 
pomników przyrody.



Warszawa

Rzeszów



Witamy

Wrażenie, jakie wywierają podkarpackie krajobrazy nie ma sobie rów-
nych. Nic dziwnego, to jeden z najpiękniejszych, najbardziej atrakcyj-
nych turystycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze mało znanych zakątków 
Europy. 

To rozciągająca się kraina pociętych w szachownicę pól i lasów Kotliny 
Sandomierskiej, rozfalowanych bieszczadzkich połonin i wzgórz Beski-
du Niskiego, pogórzy: Ciężkowickiego, Dynowskiego, Strzyżowskiego, 
Przemyskiego, wzniesień Roztocza, wreszcie dolin największych na połu-
dniowym wschodzie rzek: Wisły, Sanu, Wisłoka i Wisłoki.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe, liczne zabytki wiekowych miast: Prze-
myśla, Sanoka, Jarosławia czy Krosna, staropolska gościnność mieszkań-
ców przyciągają licznych turystów nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. 

To wymarzone miejsce dla każdego, kto chce uprawiać turystykę. La-
tem można zwiedzać region korzystając z dobrze oznakowanych szlaków 
pieszych, konnych, rowerowych, samochodowych. Miłośnicy sportów 
wodnych mogą żeglować po Jeziorze Solińskim lub wybrać spływ ka-
jakowy Sanem. Zwolennicy „podniebnych wypraw” znajdą tu dogodne 
miejsca do szybowania na lotniach i szybowcach. Swoje miejsce odnaj-
dą w naszym regionie wędkarze i miłośnicy łowiectwa. Zimą czekają na 
narciarzy liczne trasy biegowe oraz dobrze przygotowane stoki zjazdowe 
i wyciągi narciarskie.

Zapraszamy do województwa podkarpackiego.
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Rzeszów

Turystyka miejska

Rzeszów – 163-tysięczne miasto z ponad 650-letnią tradycją – warto 
zwiedzić i poznać. Stolica województwa podkarpackiego, położona 
po obu brzegach Wisłoka na pograniczu Kotliny Sandomierskiej 
i Pogórza Karpackiego (210-215 m n.p.m.), leży na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej. 
Układ urbanistyczny śródmieścia wyraźnie odzwierciedla dzieje 
Rzeszowa. Najstarsze budowle oraz pamiątki historyczne, zgrupo-
wane w większości w obrębie tzw. rzeszowskiej starówki, sięgają 
XV-XVI w., jednak większość pochodzi z XVII-XX w. Są to domy 
i kamienice mieszczańskie, kościoły, klasztory, zamek obronny, 
pałacyki i dworki podmiejskie, synagogi, gmachy użyteczności pu-
blicznej z przełomu XIX i XX w. Obecnie miasto jest największym 
ośrodkiem przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim 
i kulturalnym w południowo-wschodniej Polsce, siedzibą władz 
diecezjalnych. Zajmuje obszar blisko 86 km2. Należy do 12 pol-
skich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz elitarnego 
międzynarodowego stowarzyszenia miast EuroCities. Laureat Kon-
kursu „Gmina Fair Play” 2004, 2005 i 2006.
 Zamek Lubomirskich – na przełomie XV-XVI w. Mikołaj
S. Ligęza rozpoczął budowę dworu obronnego. Następni właści-
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ciele – Lubomirscy – kilkakrotnie zmieniali wygląd zamku; dodali 
fortyfikacje, otoczyli fosą, przez którą przerzucili most zwodzony 
(obecny wygląd zamku pochodzi z XIX/XX w.). Nieopodal, w zam-
kowych ogrodach, został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. 
pałac letni . Późnobarokowa budowla Lubomirskich przetrwała 
niemal bez zmian do chwili obecnej.
Ulica 3 Maja – niegdysiejsza dzielnica pańska, tzw. Paniaga, przy 
której znajdował się konwent Pijarów i zwarta zabudowa miesz-
czańskich kamieniczek, a w pobliżu kościół farny, zespół klasz-
torny Bernardynów i kościół garnizonowy. Ulica stanowiła trakt 
komunikacyjny do zamku i pałacyku letniego Lubomirskich. 
Dawny konwent Pijarów  – późnorenesansowy zespół bu-
dynków, złożony z kolegium (obecnie I LO im. Stanisława Ko-
narskiego), kościoła i budynku klasztornego (obecnie Muzeum 
Okręgowe ). Wystrój wewnętrzny kościoła utrzymany jest 
w stylu rokoko. W prezbiterium znajdują się płaskorzeźby na-
grobne Lubomirskich.
Rzeszowska starówka  – najstarsza część miasta – obejmują-
ca Rynek z ratuszem i zabytkową studnią oraz przyległe uliczki 
– ukształtowana w czasach lokacji miasta; miejsce targów i jarmar-
ków, centrum życia gospodarczego i towarzyskiego. Wokół placu 
i ratusza od XIV do XIX/XX w. budowano domy, zajazdy, sklepy, 
karczmy, a pod nimi kopano piwnice i lochy w celach gospodar-
czych i obronnych. W 2001 r. udostępniono Podziemną Trasę Tu-
rystyczną  o długości 213 m, obejmującą 34 piwnice położone na 
różnych poziomach (najniższa jest na głębokości 9,58 m). 
Kościół farny  – najstarszy kościół w Rzeszowie otoczony był 
murami i włączony do systemu obronnego miasta. W XVIII w. zo-
stał gruntownie przebudowany, zbudowano oddzielnie stojącą wie-
żę-dzwonnicę. W prezbiterium pozostawiono późnorenesansowe 
płaskorzeźby nagrobne Rzeszowskich, a wnętrze zyskało wystrój 
barokowy i rokokowy. 
Zespół klasztorny Bernardynów  – obronny, późnorenesanso-
wy z elementami baroku. Ściany pokrywa rokokowa polichromia 
z ok. XVIII w. W prezbiterium zwracają uwagę pomniki grobowe 
Ligęzów – założycieli miasta i fundatorów kościoła. Jest najcen-
niejszym zabytkiem sakralnym Rzeszowa. 

Trasa Podziemna i Muzeum Historii Miasta
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 12, tel. 017 875 41 98
www.muzeum.rzeszow.pl, www.erzeszow.pl
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Rzeszów
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Przemyśl

Tysiącletni Przemyśl jest jednym z najstarszych polskich miast. 
Pamiątką z czasów pierwszych Piastów są relikty budowli rotundy 
i palatium na Wzgórzu Zamkowym. W XIV w. Kazimierz Wielki 
zbudował w tym miejscu gotycki zamek . Kilkakrotnie przebu-
dowywany zabytek nadal góruje nad doliną Sanu i całym miastem. 
U stóp Wzgórza Zamkowego król Władysław Jagiełło ufundował 
katedrę, która po XVIII-wiecznej przebudowie łączy w sobie ele-
menty architektury gotyku i baroku. 
Poniżej katedry usytuowany jest unikalny pochyły Rynek  z za-
chowanymi do naszych czasów trzema pierzejami. Kamieniczki 
z XVI-wiecznym rodowodem były świadkami złotego wieku Prze-
myśla, który na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z naj-
większych i najbogatszych miast w Polsce. Świadczą także o tym 
myśla, który na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z naj-
większych i najbogatszych miast w Polsce. Świadczą także o tym 
myśla, który na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z naj-

m.in. okazałe kościoły: Franciszkanów, Jezuitów, Karmelitów 
i Reformatów. 
W mieście znajduje się kilkaset zabytkowych obiektów. Panoramę 
przemyskiej starówkimożna oglądać z wysokiej Wieży Zegaro-
wej, siedziby unikalnego Muzeum Dzwonów i Fajek, a także z gó-
rujących nad miastem wzgórz: Zniesienia i Winnej Góry.
W 2. poł. XIX wieku na wzgórzach wokół Przemyśla Austria-
cy zbudowali jedną z największych twierdz starego kontynentu,
a w samym mieście powstało kilkaset budynków, w tym wiele se-
cesyjnych kamienic, jakich nie powstydziłby się Wiedeń, Kraków 
czy Lwów. O Przemyślu stało się znowu głośno w całej Europie 
podczas I wojny światowej, kiedy to przemyską twierdzę nazywa-
ną „Bramą Węgier” miesiącami oblegały wojska rosyjskie. Ruiny 
potężnych fortów, które w różnym stanie zachowania przetrwały 
trzy oblężenia, są dzisiaj magnesem przyciągającym do Przemyśla 
wielu turystów.
Przemyśl jest także doskonałą bazą wypadową na Pogórze Prze-
myskie i Pogórze Dynowskie, w Bieszczady, do Lwowa i na Kresy. 
W mieście zaczynają się szlaki turystyczne do Sanoka i Dynowa, 
szlaki spacerowe, a w sąsiedztwie jego granic przebiega szlak pie-
szy do Ustrzyk Dolnych i trasa forteczna. Ziemia Przemyska sły-
nie z bogactwa krajobrazu i zabytków. Niedaleko leży dawne mia-
steczko Krasiczyn z imponującym zamkiem określanym zasłużenie 
mianem perły architektury polskiego renesansu, zaś na malowni-
czych wzgórzach nad Wiarem rozsiane są 42 kaplice kalwaryjskie 
sąsiadujące ze słynnym zespołem klasztornym - Sanktuarium Męki 
Pańskiej i Matki Bożej.
Zimą turystów przyciąga stok narciarski z wyciągiem krzesełko-
wym, trasami zjazdowymi i niezbędną infrastrukturą.

Turystyka miejska

Centrum Informacji Turystycznej, 37-700 Przemyśl, Rynek 26
tel. 016 675 16 64 e-mail: oit@parr.pl   www.przemysl.pl 
Punkt Informacji Turystycznej PTTK, ul. Waygarta 3, tel. 016 678 53 74
e-mail: pttkprzemysl@op.pl, www.przemysl.pttk.pl
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Krosno

Krosno to jedno z najstarszych miast Podkarpacia, lokowane przez 
Kazimierza Wielkiego w poł. XIV w. W czasach rozkwitu (XVI/
XVII w.) zwane było Parva Cracovia. Niegdyś znane z handlu wi-
nem węgierskim, później kolebka przemysłu naftowego, dziś sły-
nie z produkcji szkła ozdobnego i użytkowego. 
Centrum starego miasta stanowi malowniczy Rynek otoczony za-
bytkowymi kamienicami. Część z nich zachowała charakterystycz-
ne arkadowe podcienia, nadające miastu swoisty, niepowtarzalny 
klimat. Większość posiada piwnice, w których składowano wino. 
Wśród nich uwagę zwraca Kamienica Wójtowska z XV w.  Nie-
opodal przy zespole klasztornym oo. Franciszkanów usytuowana 
jest Kaplica Oświęcimów – perełka polskiego baroku. Bazylika 
farna z 2. poł. XIV w. przebudowywana w XVI i XVII w. posiada 
jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych sakralnych wnętrz 
w płd.-wsch. Polsce. Najcenniejszym elementem wyposażenia ba-
zyliki jest Grupa Pasji z ok. 1420 r. Obok kościoła znajduje się 
barokowa wieża-dzwonnica z jednym z największych dzwonów 
w Polsce. Charakterystyczna wieża jest dziś symbolem miasta. 
Najbardziej znaną ekspozycją Muzeum Podkarpackiego jest Histo-
ria Oświetlenia z największą w Europie kolekcją lamp naftowych.
Ekspozycję urozmaicają fragmenty wnętrz z XIX/XX w. oraz pa-
miątki po Ignacym Łukasiewiczu. Muzeum Rzemiosła gromadzi 
dokumenty rzemieślnicze oraz wyroby i narzędzia rzemiosła użyt-
kowego z terenów dawnej Galicji. Zbiory prezentowane są w for-
mie minipracowni. Muzeum mieści się w budynku dawnej Pierw-
szej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych.
Górskie Zawody Balonowe to najbardziej widowiskowe wyda-
rzenie w Krośnie. Co roku na początku maja niebo nad miastem 
pokrywa mozaika różnobarwnych balonów. Zawodom towarzyszą 
liczne koncerty oraz nocne pokazy balonów.
„Karpackie Klimaty” to impreza nawiązująca do dawnych tra-
dycji handlu winem węgierskim. Na kilka dni w sierpniu Krosno 
zamienia się w węgierskie miasteczko. Prezentowana jest kultura 
węgierska połączona z degustacją wina.

Turystyka miejska

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
38-400 Krosno, Rynek 5, tel. 013 432 77 07,  www.krosno.pl
Muzeum Podkarpackie
38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 16, tel. 013 432 13 76
www.muzeum.krosno.pl
Muzeum Rzemiosła
38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 17, tel. 013 432 41 88
www.muzeumrzemiosla.pl
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Wyjątkową atrakcją Przeworska jest otoczony murami obronnymi 
gotycki kościół farny z XV w. Na przełomie XVII i XVIII w. do-
budowano do niego, wzorowaną na jerozolimskiej, kaplicę Grobu 
Pańskiego. W mieście warto też zobaczyć zespół klasztorny oo. 
Bernardynów z XV w., zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich 
z 1799-1807. Od wiosny do jesieni z Przeworska do Dynowa kur-
suje pociąg wycieczkowy „Pogórzanin”, który przejeżdża przez 
najdłuższy w Europie tunel (602 m) na trasie kolejek wąskotoro-
wych. To bardzo popularna regionalna atrakcja turystyczna.

Jarosław

Leżajsk

Jarosław prawa miejskie otrzymał już w 1323 r. Był miastem pry-
watnym wielu sławnych polskich rodów. Położony na skrzyżowa-
niu kupieckich szlaków szybko się bogacił, będąc ośrodkiem han-
dlowym o europejskim znaczeniu. W starej części miasta zachował 
się średniowieczny układ urbanistyczny z obszernym rynkiem, 
otoczonym kamienicami z ratuszem pośrodku. W wyjątkowo ład-
nej, pochodzącej z przełomu XVI i XVII w. późnorenesansowej 
kamienicy Orsettich mieści się obecnie muzeum. Charakterystycz-
nym elementem jarosławskich kamienic są przestrzenne sienie 
i kryte podwórza oraz kilkupoziomowe sklepione piwnice.

Leżajsk poszczycić się może jednym z najwspanialszych zabytków 
regionu – późnorenesansową bazyliką oo. Bernardynów, kryjącą 
w swych murach słynący łaskami cudowny obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem zwanej Leżajską Madonną oraz najstarsze w Pol-
sce barokowe organy, które należą też do największych w Europie. 
Kościół ufundowany przez starostę leżajskiego Łukasza Opaliń-
skiego w 1610 r. jest dziś największym sanktuarium Maryjnym 
w regionie. Celem licznych pielgrzymek do Leżajska jest nie tyl-
ko cudowny obraz Matki Boskiej. Rzesze ortodoksyjnych Żydów  
z całego świata przyciąga co roku znajdujący się tu kirkut z gro-
bem cadyka Elimelecha  Weisbluma, jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli ruchu chasydzkiego. 

Turystyka miejska

Przeworsk

Muzeum Kamienica Orsettich, 37-500 Jarosław, Rynek 4
tel. 016 621 54 37, www.jaroslaw.pl/muzeum

Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej
37-200 Przeworsk, Rynek 1, tel. 016 648 18 60,
e-mail: ecit@przeworsk.org, www.ecit.przeworsk.org

Centrum Informacji Turystycznej
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, tel. 017 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl, www.lezajsk.um.gov.pl
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Tarnobrzeg - Dzików

Sanok

Sanok to miasto wyjątkowo malowniczo usytuowane nad Sanem 
u podnóża pasma Gór Słonnych i Pogórza Bukowskiego. Już w X 
wieku istniał tu warowny gród. Miasto posiada znaczne walory za-
bytkowe. Zachowało średniowieczny układ urbanistyczny, w któ-
rym wyróżnia się renesansowy zamek królewski z początków XVI 
wieku W zamku mieści się Muzeum Historyczne, dysponujące 
jedną z największych w Polsce kolekcji ikon oraz autorskim zbio-
rem prac wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego, który w tym 
mieście się urodził. Do największych atrakcji miasta należy uloko-
wane tuż nad Sanem Muzeum Budownictwa Ludowego. Skansen 
jest jednym z najliczniej odwiedzanych przez turystów muzeów 
w tej części Polski. W okolicy jest kilka ciekawych pieszych i ro-

werowych, oznakowanych szlaków turystycznych, między innymi 
„Szlak Szwejka”. Przyjezdni chętnie przysiadają się i fotografują na 
słynnej „ławeczce ze Szwejkiem”. Liczne obiekty sportowe, m.in. 
sztuczny tor jazdy szybkiej, sztuczne lodowisko, zespół pływalni, 
dwa stadiony sportowe, pobliski wyciąg narciarski w Karlikowie, 
zachęcają turystów do aktywnego spędzania tu czasu. Cykliczne fe-
stiwale: Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, folklorystyczny „Na 
Pograniczach” i jarmarki dodatkowo przyciągają turystów.

Turystyka miejska

Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast w Polsce - jej budo-
wę rozpoczęto w 1937 r. w ramach planu Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Dziś jest drugim pod względem liczby mieszkańców 
ośrodkiem miejskim województwa. W Rozwadowie, dziś dzielnicy 
Stalowej Woli, warto zwiedzić Muzeum Regionalne, mieszczące 
się w dawnej rezydencji Lubomirskich wzniesionej w 1786 r. War-w 1786 r. War-w 1786 r. W
to również zobaczyć kościół i klasztor oo. Kapucynów z XVIII w., 
kościół parafialny z 1898-1907 r., bożnicę z XIX w., dawny rynek 
i dwa zabytkowe zajazdy z XVIII-XIX w.

Zespół pałacowo-parkowy Tarnowskich w Dzikowie tworzą: za-
mek z XIV w., pawilon ogrodowy, ujeżdżalnia koni, powozownia, 
kuchnie zamkowe, elektrownia oraz park krajobrazowy. Od XIX w. 
przechowywano tu słynne zbiory z obrazami Tycjana, van Dycka, 
Rembrandta, a także liczne rękopisy luminarzy europejskich, m.in. 
rękopis Pana Tadeusza. Po pożarze, który wybuchł w 1927 r., zamek 
odbudowano w stylu wczesnego baroku. We wnętrzu, w bibliotece 
zachowały się meble zdobione stalorytami. Pałac otoczony jest ro-
mantycznym parkiem krajobrazowym.

Stalowa Wola - Rozwadów

Centrum Informacji Turystycznej, 38-500 Sanok, Rynek 14
tel. 013 46 360 60, e-mail: citsanok@um.sanok.pl, www.sanok.pl
Muzeum Historyczne, 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2
tel. 013 463 06 09, e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
www.muzeum.sanok.pl

Muzeum Regionalne, 37-450 Stalowa Wola - Rozwadów
ul. Sandomierska 1, tel. 015 844 85 56
e-mail: muzeum@um.stalwol.pl www.muzeum.stalowawola.pl

Oddział PTTK  „Siarkopol”  39-400 Tarnobrzeg, ul.Wyspiańskiego 2
tel. 015 822 34 79, e-mail: pttk_tbg@op.pl
www.tarnobrzeg.pttk.pl
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Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczady

Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje powierzchnię 29 200 ha 
i należy do największych w Polsce. Przyroda BdPN jest wyjątko-
wo bogata. Występuje tu wiele gatunków rzadkich roślin, żyją duże 
ssaki, m.in. żubry, niedźwiedzie, jelenie, wilki, rysie, żbiki, wielkie 
ptaki drapieżne - orły przednie, orliki krzykliwe, itp. Dla turystów 
szczególną atrakcją są występujące powyżej 1150 m n.p.m., bezpo-
średnio nad lasami regla dolnego, rozległe, trawiaste łąki górskie 
zwane połoninami. 

Bieszczadzka Kolejka Leśna to jedna z największych atrakcji tury-
stycznych nie tylko Bieszczadów. Powstała z końcem XIX w. Kie-
dyś służyła do transportu drewna i ludzi. Dziś kolejka dostarcza 
wrażeń turystom. Zarządza nią Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki 
Leśnej w Cisnej Majdanie, która utrzymuje ruch pociągów na tra-
sach: Cisna Majdan – Przysłup, Cisna Majdan – Wola Michowa 
i Cisna Majdan – Balnica. Kolejka kursuje w okresie wakacji.  
Przejazdom towarzyszą dodatkowe atrakcje, np. napady zbójni-
ków itp.

Niemal całe Bieszczady obejmują obszary prawnie chronione: 
Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu 
i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Gdy ten niezwykle 
malowniczy i urzekający pięknem krajobrazów obszar górski zo-
stał odkryty przez społeczność międzynarodową, w 1992 r. utwo-
rzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, 
który wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Naturalnego UNESCO. 

Bieszczady od lat jak magnes przyciągają turystów. Czeka tu na 
nich gęsta sieć oznakowanych pieszych, konnych i rowerowych 
szlaków turystycznych. W kilkuset gospodarstwach agroturystycz-
nych gospodarze oferują nie tylko zakwaterowanie, ale także moż-
liwość poznania życia wiejskiego, swojskiej kuchni i miejscowych 
zwyczajów. W wielu gospodarstwach można pojeździć konno, po-
grać w tenisa, wypożyczyć rower czy łódź.

Centrum Informacji Turystycznej 38-607 Cisna 23, tel. 013 468 64 65
e-mail: informacja@cisna.pl,  www.cisna.pl
Centrum Informacji Turystycznej 38-713 Lutowiska 14
tel. 013 461 00 13, www.lutowiska.pl

Bieszczadzki Park Narodowy
38-714 Ustrzyki Górne 19, tel. 013 461 06 50
www.bdpn.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”
38-600 Lesko, Plac Pułaskiego 1, tel.013 469 72 66
www.bieszczady.podkarpackie.pl

Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Cisnej-Majdanie
38-607 Cisna, tel. 013 468 63 35, tel. 0608 413-993
www.cisna.pl
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Magurski Park Narodowy

Beskid Niski

Beskid Niski stanowi najniższy łańcuch górski polskich Kar-
pat. Jego najwyższym szczytem jest Lackowa (997 m). Góry  na 
ogół są tu niskie i łagodne, o długich grzbietach ze spłaszczonymi 
wierzchowinami i kopułowatymi szczytami. Cenna przyroda Be-
skidu Niskiego objęta została ochroną. Magurski Park Narodowy 
zajmuje powierzchnię ok. 19,3 tys. km2. Położony w samym sercu 
Beskidu Niskiego, obejmuje swym zasięgiem rozległe pasmo Ma-
gury Wątkowskiej, masyw Kamienia oraz przylegające do niego 
pasmo graniczne od źródeł Wisłoki po szczyt Baranie. Park chroni 
m.in. fragmenty puszczy karpackiej ze starodrzewiem bukowym 
i jodłowym z ostojami dużych drapieżnych ptaków i ssaków. Wy-Wy-W
stępuje tu około 200 gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną 
gatunkową, gatunkową, gatunkową m.in. orlik krzykliwy, będący symbolem parku. W ob-
rębie parku znajdują się: rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyro-
dy Diabli Kamień. W Krempnej istnieje Muzeum Przyrodnicze. 
Beskid Niski to znakomite miejsce do uprawiania turystyki konnej 
i rowerowej. Wielką popularnością cieszą się Łemkowskie Rajdy 
Konne i przepędy dużych stad bydła z możliwością łapania ich na 
lasso, ujeżdżaniem młodych ogierów itp.

Magurski Park Narodowy, 38-232 Krempna 59
tel. 013 441-44-40, e-mail:magurskipn@pro.onet.pl
Centrum Informacji Turystycznej
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 26a
tel. 013 433 56 16, e-mail: tit@dukla.pl, www.dukla.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” 38-400 Krosno, Rynek 5
tel. 013 432 77 07, www.beskidniski.org.pl

Muzeum Przyrodnicze w Krempnej
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Łańcut

ZAMKI, DWORY I PAŁACE

Krasiczyn

Budowę zamku w Łańcucie rozpoczął w latach 1629-1641 Sta-
nisław Lubomirski, jeden z największych wówczas magnatów 
Rzeczypospolitej. Budowlę obwiódł fortyfikacjami z bastionami 
na narożach, a całość otoczył głęboką fosą. Stworzony w ten spo-
sób typ palazzo in fortezza skutecznie oparł się m.in. najazdowi 
szwedzkiemu w 1655 r. oraz atakowi wojsk Rakoczego w 1657 r. 
Na przełomie XVIII/XIX w. zamek przebudowano na rezydencję 
magnacką o charakterze pałacowym. Wnętrza przyozdobiono sztu-
kateriami, malowidłami i rzeźbami. Powiększono też park i zbudo-
wano oranżerię. Po wojnie urządzono tu jedno z najpiękniejszych 
i najbogatszych w Polsce muzeów wnętrz. Zespół pałacowy ota-
cza stary, malowniczy park w stylu angielskim. W zabudowaniach 

stajni i powozowni z przełomu XIX i XX w. znajduje się najwięk-
sza w Polsce i jedna z największych w Europie kolekcja pojazdów 
konnych. Zamek łańcucki bywa miejscem wielu ważnych wyda-
rzeń kulturalnych, naukowych i społecznych, często o znaczeniu 
międzynarodowym. Corocznie odbywają się tu Festiwale Muzyki 
Klasycznej.

Niedaleko od Przemyśla leży Krasiczyn znany przede wszystkim 
z zespołu zamkowo-parkowego, jednego z najcenniejszych rene-
sansowych zabytków w Polsce. Zbudowany na planie nieregular-
nego czworokąta zamek posiada w narożach cztery cylindryczne 
baszty. Murowany zamek typu bastejowego wzniesiony został oko-
ło 1580 r. przez Stanisława Krasickiego, na miejscu wcześniejsze-
go drewniano-ziemnego fortalicjum. Przebudowa zamku na prze-
łomie XVI i XVII w. zmieniła go we wspaniałą rezydencję. Obok 
zamku rozciąga się piękny park pałacowy pełen osobliwych drzew, 
krzewów i roślin. W krasiczyńskich wnętrzach mieści się teraz 

ekskluzywny hotel, restauracja, winiarnia. Do Krasiczyna ściągają 
liczni turyści, także po to by wziąć udział w wielu atrakcyjnych 
imprezach. Na zamkowym dziedzińcu koncertowali już najwybit-
niejsi europejscy muzycy. Odbywają się tu też pokazy rycerskie, 
biesiady, festiwale oraz wystawy malarskie i fotograficzne. 

Muzeum-Zamek 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
tel. 017 225 20 08, muzeum@zamek-lancut.pl
www.zamek-lancut.pl

Zespół Zamkowo-Parkowy
37-741 Krasiczyn, tel. 016 671 83 21, www.krasiczyn.com.pl
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Baranów Sandomierski

ZAMKI, DWORY I PAŁACE

SieniawaNarol

Zamek w Baranowie to jeden z najcenniejszych zabytków archi-
tektury renesansowej w Polsce. Powszechnie nazwany jest „Ma-
łym Wawelem”. Wybudowany pod koniec XVI w., założony został 
na rzucie w kształcie prostokąta z czterema okrągłymi basztami na 
narożach i prostokątną wieżą pośrodku elewacji frontowej, miesz-
czącą główną bramę wejściową. Wewnętrzny dziedziniec otaczają 
trzy skrzydła mieszkalne, z czwartej strony – ściana parawano-
wa zwieńczona późnorenesansową attyką. W ścianie tej i dwóch 
skrzydłach bocznych znajdują się krużganki. Zwartą bryłę zamku 
ożywiają cztery hełmy wieńczące baszty narożne oraz bogata at-
tyka elewacji frontowej. Bywał tu król Stefan Batory, a Baranów 
w XVI-XVII w. pełnił rolę ważnego ośrodka reformacji. Lubo-

mirscy przebudowali zamek, powierzając prace jednemu z naj-
wybitniejszych architektów europejskich Tylmanowi z Gameren. 
Obecnie w obiekcie znajduje się muzeum wnętrz, hotel i restaura-
cja. Odbywają się tu liczne imprezy: biesiady, wieczory muzyczne 
i pikniki plenerowe.

W Narolu, w centrum malowniczego Roztocza, w drugiej połowie 
XVIII w. wzniesiony został przez Łosiów pałac, jedna z najładniej-
szych późnobarokowych rezydencji w Polsce. Pałac wybudowany 
został na planie podkowy z ogrodem włoskim, pawilonami i arka-
dami. Podczas ostatniej wojny został zrujnowany. Fundacja Pro 
Academia Narolese zajmuje się renowacją tego miejsca. Organi-
zuje cykliczne imprezy artystyczne m.in. Cesarsko-królewski Jar-
mark Galicyjski, koncerty muzyki klasycznej, plenery malarskie, 
fotograficzne.

Ozdobą Sieniawy jest wspaniały barokowy pałac wzniesiony przez 
Sieniawskich przed 1709 r., przebudowany przez Czartoryskich 
w latach 1727-40. Rezydencja otoczona jest rozległym parkiem.  
W XVIII i XIX w. był to jeden z ważniejszych ośrodków życia 
kulturalnego w Polsce. Gościli tu, m.in. Tadeusz Kościuszko i car 
Aleksander I. Obecnie w pałacu mieści się hotel, w którym zacho-
wano wiele z dawnej, arystokratycznej atmosfery.

Zespół Pałacowo - Parkowy
39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 20
tel. 015 811 80 39, 811 80 40
e-mail: hotel.zamkowy@baranow.arp.com.pl
www.baranow.com.pl

Zespół Pałacowo-Parkowy, 37-610 Narol, ul. Pałacowa 1/3
e-mail: narol@free.ngo.pl www.narol.free.ngo.pl

Pałac Sieniawa, 37-530 Sieniawa, ul. Kościuszki 32
tel. 016 649 17 00, e-mail: palac@sieniawa.net www.sieniawa.net
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Kamieniec Lesko

Jasionka

10 km na północ od Rzeszowa w Jasionce, pośrodku pięciohek-
tarowego parku krajobrazowego stoi XIX-wieczny dwór Ostoya, 
zwany także Jasionowskim. Zabytkowy, wielokrotnie przebudo-
wywany dwór w ostatnich latach został starannie odrestaurowany 
i pełni funkcje hotelowe, gastronomiczne i rekreacyjne. 

Ruiny zamku rycerskiego Kamieniec położone są na wzgórzu góru-Ruiny zamku rycerskiego Kamieniec położone są na wzgórzu góru-R
jącym nad doliną Wisłoka. Od XIV w. zamek był własnością rodu 
Kamienieckich. Później został rozbudowany i zmieniał właścicie-
li, a w wyniku działów majątkowych często mieścił dwie siedziby 
rodowe – nieraz ze sobą skłócone. Zamkowe spory zainspirowały 
Aleksandra Fredrę do napisania słynnej Zemsty. Od końca XIX w. 
dawna warownia jest już tylko romantyczną ruiną, osnutą legenda-
mi i chętnie odwiedzaną przez turystów. Obecnie mieści się tu pry-
watne muzeum. W pobliżu znajduje się rezerwat skalny „Prządki”.

Na szczycie stromej góry położonej na prawym brzegu Sanu, w po-
bliżu Leska, zobaczyć można ruiny zamku Sobień z 2. poł. XIV w. 
Był on w posiadaniu możnego rodu rycerskiego Kmitów. Obecnie 
zachowały się na wzgórzu tylko fragmenty murów. Później Kmi-
towie przenieśli swoją główną siedzibę do Leska. Tam w XVI w. 
Piotr Kmita wzniósł zamek, który później został rozbudowany 
przez Stadnickich. Dziś w leskim zamku znajduje się ośrodek wy-
poczynkowy.

Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach mieści się na 
terenie niegdysiejszego pałacu i parku Michałowskich. Należy do 
najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce. Rośnie tu ponad 
3800 gatunków roślin, żyje ponad 120 gatunków kręgowców oraz 
odbywa swoje lęgi blisko 40 gatunków ptaków. Kolekcje roślinne 
obejmują działy: dendrologiczny, pomologiczny, roślin wodnych, 
bagiennych, zagrożonych i ginących, wrzosowatych oraz szklar-
niowych. Na terenie placówki istnieje stała ekspozycja rzeźb i wy-
robów z wikliny.

Bolestraszyce

Urząd Gminy, 38-420 Korczyna, Rynek 14
e-mail: korczyna@zgwrp.org.pl, www.korczyna.info

Pensjonat „Zamek”, 38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 7
tel. 013 469 62 68, e-mail: zamek@gat.pl, www.zamek.gat.pl

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach k. Przemyśla
37-700 Przemyśl, tel. 016 671 64 25
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl www.bolestraszyce.com

Dwór Ostoya, Jasionka k. Rzeszowa, tel. 017 772 34 05
e-mail: dwor@ostoya.rzeszow.pl www.ostoya.rzeszow.pl
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Polańczyk Zdrój Horyniec Zdrój

Polańczyk Zdrój to najmłodszy i największy pod względem liczby 
sanatoriów i domów wczasowych, kurort na Podkarpaciu. Usytu-
owany w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski, na skraju 
Bieszczadów nad Jeziorem Solińskim. Po odkryciu w latach 60. 
XX w. wód mineralnych, oraz dzięki dobrym warunkom klima-
tycznym, w 1974 r. uzyskał status uzdrowiska. Polańczyk to rów-
nież popularny ośrodek sportów wodnych. W okolicy znajduje się 
dobrze oznakowana sieć szlaków pieszych, rowerowych i kon-
nych. Zimą na turystów czekają wyciągi narciarskie. Niedaleko od 
Polańczyka znajduje się największa w Polsce zapora i elektrownia 
wodna  w Solinie.

Horyniec Zdrój leży na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego 
i Roztocza. Na polowaniach bywał tu król Jan III Sobieski i ko-
rzystał - jak głosi legenda - z dobroczynnych właściwości hory-
nieckich źródeł mineralnych. Pod koniec XIX w., staraniem książąt 
Ponińskich powstało tu uzdrowisko, później znacznie rozbudowa-
ne. Lokalny mikroklimat Horyńca, przesycony oparami cennych 
dla zdrowia olejków eterycznych, wybitnie sprzyja kuracjuszom. 
Ogromnym atutem Horyńca Zdroju są źródła wód mineralnych, 
oraz złoża borowiny o znakomitych właściwościach. 

Rymanów Zdrój

UZDROWISKA

Iwonicz Zdrój

Rymanów Zdrój leży w jednym z najczystszych ekologicznie rejo-
nów kraju. Przyrodoleczniczy klimat tego miejsca charakteryzuje 
się dużą zawartością ozonu, soli oraz wysoką wilgotnością powie-
trza. Skarbem uzdrowiska są naturalne źródła wód leczniczych 
Tytus, Klaudia i Celestyna. Początki zdroju sięgają końca XIX w.
Znany jest od dawna szczególnie jako uzdrowisko dziecięce.  
Rocznie leczy się tu ok. 15 000 kuracjuszy, głównie dzieci. Uroz-
maicony teren pozwala na uprawianie górskiej turystyki pieszej 
i rowerowej. Zimą  działają wyciągi narciarskie. 

Iwonicz Zdrój należy do najstarszych polskich uzdrowisk. Już 
w 1838 r. czynne tu były 3 zdroje i zakład kąpielowy. Kuracjusze 
szybko docenili specyficzny, przywracający zdrowie mikroklimat 
panujący w iwonickiej kotlinie. O wyjątkowości tego uzdrowiska 
decydują nie tylko jego walory lecznicze, lecz także piękno krajo-
brazu i architektury zdrojowej. Zachował się tu układ przestrzenny 
i zabudowa uzdrowiska z czasów jego powstania, m.in. drewniane 
domy zdrojowe i wille wzorowane na modnym wówczas budow-
nictwie uzdrowiskowym Szwajcarii.

Centrum Informacji Turystycznej, 38-481 Rymanów Zdrój
ul. Zdrojowa 45, tel. 013 435 71 90
e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl, www.info.rymanow.pl

Centrum Informacji Turystycznej
38-440 Iwonicz Zdrój, Plac Dietla 2, tel. 013 425 10 87
e-mail:cit@iwonicz-zdroj.info, www.iwonicz-zdroj.info

Centrum Informacji Turystycznej, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
tel. 013 470 30 28, e-mail: goksit@esolina.pl, www.esolina.pl

Centrum Informacji Turystycznej
37-620 Horyniec Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 4, tel. 016 631 31 05
e-mail: gokhoryniec@wp.pl,www.horyniec-zdroj.pl
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Szlak Architektury Drewnianej

TURYSTYKA TEMATYCZNA

Na Szlaku Architektury Drewnianej w województwie podkarpac-
kim znajduje się 128 obiektów. To m.in. cerkwie, zespoły zabudowy 
małomiasteczkowej, dwory, pałace, skanseny i unikatowe w skali 
światowej drewniane świątynie. Do największych skarbów regio-
nu należą kościoły w Haczowie  i Bliznem , wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. 
Kościół w Haczowie należy do najstarszych w Polsce i jest najwięk-
szym gotyckim drewnianym kościółem na świecie. Powstał prawdo-
podobnie w XIV wieku. Do najcenniejszych obiektów średnowiecz-
nej architektury sakralnej zalicza się również kościół w Bliznem. 
Z początków XVI stulecia pochodzi cerkiew w Uluczu. Cerkwie 
najczęściej budowano na wzniesieniach, w miejscach, skąd z dala 
było je widać. Kościoły zajmowały na ogół miejsce w środku wsi.

Skansen w Kolbuszowej usytuowany został na obrzeżach miasta, 
wśród lasów, stawów i pól. W jego obrębie znajduje się kilkadziesiąt 
drewnianych budynków i obiektów mieszkalnych, gospodarczych, 
sakralnych i przemysłowych, prezentujących kulturę materialną 
dwóch ważnych grup etnograficznych południowo-wschodniej 
Polski: Lasowiaków i Rzeszowiaków. Muzeum jest czynne od 
maja do końca września. 

Park etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych i jedno-
cześnie największych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. 
Został założony w 1958 roku. Prezentowana jest tu kultura grup et-
nograficznych pogranicza: Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. 
Na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego zgromadzono ponad 
100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu XVII–XX w. 
Muzealną ekspozycję uzupełnia kolekcja malarstwa ikonowego 
pt. „Ikona karpacka”, na której zaprezentowano ponad 200 ikon 
(XV–XX w.). 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
tel. 017 852 00 09, www.podkarpackie-turystyka.pl

Muzeum Budownictwa Ludowego 38-500 Sanok, ul. Rybickiego 3
tel. 013 463 16 72, 463 09 34, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
www.bieszczady.pl

Muzeum Kultury Ludowej  36-100 Kolbuszowa, ul. Wolska 2
tel. 017 227 10 71, e-mail: mkle@o2.pl  www.muzeum.kolbuszowa.pl

1

2

3
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Szlak Garncarski

Szlak „Błękitny San”

San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Wypływa ze 
wschodnich stoków Piniaszkowego Wierchu na Ukrainie. Prze-
pływa przez Bieszczady Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie 
i Kotlinę Sandomierską. Cały bieg rzeki znajduje się na terenie 
województwa podkarpackiego. Spływ Sanem pod stokami Otrytu 
na odcinku Procisne – Rajskie należy do najpiękniejszych tras ka-
jakowych w Polsce.

San od swych źródeł, aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, wije 
się w obrębie gór i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy. 
Odcinek rzeki między Zwierzyniem a Przemyślem znakomicie na-
daje się do wypraw kajakowych. Poniżej Przemyśla rzeka płynie 
spokojnie, mijając historyczne miasta, w których jest wiele cie-
kawych i dobrze zachowanych zabytków. Można tu też spotkać 
prawdziwych flisaków, którzy w okolicach Ulanowa wożą tury-
stów tratwami. 

„Garncarski szlak” prowadzi do miejsc, gdzie w zaciszu warszta-
tów garncarze toczą na kołach garnki, na półkach pod powałami 
suszą się pękate, gliniane dzbany; dymią piece wypełnione po 
brzegi ceramiką. Zachwycają zaklęte w glinie świątki, wiejskie ka-
pele i gwizdające ptaszki. Zdumiewa również ceramiczna mozaika 
zdobiąca wnętrze medyńskiego kościoła. Trasa pełna jest uroczych 
zakątków, takich jak zielone, śródleśne stawy, czy pagórki, z któ-
rych roztacza się niezapomniany widok. Na trasie można zobaczyć 
m.in. Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej. Organizowane 
są tu cykle kilkudniowych warsztatów garncarskich i odbywają za-
jęcia dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.

W Bóbrce koło Krosna w 1854 r. Ignacy Łukasiewicz urucho-
mił pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Aby ocalić od 
zniszczenia i zapomnienia, a jednocześnie wyeksponować doro-
bek polskich nafciarzy na terenie województwa podkarpackiego 
oznakowano szlak naftowy. Na szlaku znajduje się m.in. Muzeum 
- Skansen Przemysłu Naftowego. Zachowało się tu wiele urządzeń 
i obiektów pochodzących z czasów Łukasiewicza, m.in. szyb (ko-
panka) „Franek” z 1860 r.

Szlak Naftowy

TURYSTYKA TEMATYCZNA

Skansen w Bóbrce, 38-458 Chorkówka, tel. 013 433-34-89
e-mail: muzpnbob@karpaty.pl, www.geo.uw.edu.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna  „Beskid Niski”
38-400 Krosno, Rynek 5, tel. 013 432 77 07
e-mail: lot@beskidniski.org.pl, www.beskidniski.org.pl

Gminny Ośrodek Kultury, 37-125 Czarna, tel. 017 226-23-23
e-mail: gokczarna@wp.pl, www.gok-czarna.art.pl

Klub Pol-Survival PTTK, 35-959 Rzeszów, ul. Matejki 2
tel. 0 17 853 67 55, e-mail: pspttk@poczta.onet.pl www.pttk.rz.pl

Ogólnopolskie Dni Flisactwa, Flis szlakiem „Błękitnego Sanu”
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej im. Św. Barbary
Ogólnopolskie Dni Flisactwa, Flis szlakiem „Błękitnego Sanu”
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej im. Św. Barbary
Ogólnopolskie Dni Flisactwa, Flis szlakiem „Błękitnego Sanu”

Rynek, 37-410 Ulanów, tel. 0 15 876 30 41
www.flisacy-ulanow.org.pl 
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Twierdza Przemyśl

TURYSTYKA TEMATYCZNA

Schron kolejowy Stępina - Cieszyna

Fortyfikację we wsi Stępina k. Frysztaka wybudowali hitlerowcy 
w latach 1940-41. Składa się z 7 obiektów o konstrukcji żelbeto-
wej i stanowi największy zespół schronów kolejowych zachowa-
nych w Polsce. Ma 386 m długości, 14,5 m szerokości u podstawy 
i ponad 7 m wysokości. Grubość żelbetowej konstrukcji wynosi 
ok. 2 m. W 1941 r. doszło tu do spotkania Hitlera z Mussolinim. 
Schrony zostały udostępnione do zwiedzania. Odbywają się tu też 
rekonstrukcje walk z okresu II wojny światowej. 

Twierdza Przemyśl to unikatowy zabytek militarnej architektury 
obronnej. Na przełomie wieków XIX i XX była jedną z najwięk-
szych i najnowocześniejszych w Europie i stanowiła główne ogni-
wo obrony cesarstwa austriackiego od wschodu. Miasto broniły 
dwa pierścienie umocnień, nie do zniszczenia przez ówczesną 
artylerię. Dla ułatwienia wędrówki po fortach wyznaczony został 
niezwykle malowniczy, pieszy i rowerowy, szlak turystyczny. Nie-
mal do każdego fortu można dojechać także samochodem.

Podkarpacie to zagłębie wikliniarskie, gdzie w licznych pracow-
niach ręce wprawnych rzemieślników wyczarowują prawdziwe 
cuda. Początki tej sztuki na tym terenie sięgają 2. poł. XIX w., kie-
dy to ówczesny właściciel Rudnika nad Sanem wysłał kilku miesz-
czan na naukę koszykarstwa do Wiednia. Dziś wyroby podkarpac-
kich wikliniarzy to nie tylko przedmioty użytkowe, ale prawdziwe 
dzieła sztuki cenione w kraju i za granicą. 

Zwyczaj pełnienia straży przy symbolicznym grobie Chrystusa 
jest niespotykany w innych regionach Polski. Etnografowie twier-
dzą, że zawdzięczamy go bożogrobcom. Według legendy miej-
scowi chłopi powróciwszy przed Wielkanocą z wojny, zaciągnęli 
w zdobycznych tureckich mundurach straż przy Grobie Pańskim. 
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kolejno w jednej z podkar-
packich miejscowości, odbywa się impreza plenerowa – Parada 
Straży Grobowych „Turki”.

Królestwo wikliny Parada Straży Grobowych „Turki”

Muzeum Twierdzy Przemyśl, Klub Garnizonowy
37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8, www.przemysl.pl

Zwiedzanie: tel. 017 2777 044, e-mail: promocja@frysztak.pl
www.frysztak.pl Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogórze”
e-mail: pol9mb@wp.pl, www.pogorze.pl

„WIKLINA - RUDNIK NAD SANEM”, Miejski Ośrodek Kultury
37 - 420 Rudnik nad Sanem, ul. Grunwaldzka 17, tel. 015 876-10-20
mokrudnik@interia.pl, www.rudnik.pl

Wojewódzki Dom Kultury
35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7, www.wdk.rz.pl
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Województwo podkarpackie to znakomite miejsce do uprawiania 
turystyki konnej. Są tu wyznaczone szlaki i działają liczne ośrodki 
jeździeckie. Oferują naukę jazdy, a dla zaawansowanych wyciecz-
ki i rajdy konne. Niektóre z ośrodków prowadzą zajęcia z hippote-
rapii. W Beskidzie Niskim wielką popularnością cieszą się Łem-
kowskie Rajdy Konne, które odbywają się jesienią i wiosną. Na 
trasie rajdów liczne schroniska i gospodarstwa agroturystyczne 
ułatwiają wędrówki.

Dobrze rozbudowana sieć oznakowanych szlaków i ścieżek ro-
werowych, liczne wypożyczalnie i punkty napraw sprzętu rowe-
rowego zachęcają turystów do uprawiania turystyki rowerowej 
i podziwiania regionu z wysokości roweru. Międzynarodowy szlak 
„Zielony Rower” prowadzi przez najpiękniejsze zakątki Bieszcza-
dów, liczy prawie 1000 kilometrów oznakowanych tras. Przepięk-
ne trasy rowerowe zostały oznakowane na Pogórzu Przemyskim, 
Pogórzu Dynowskim i w Beskidzie Niskim.

Iskrzące w słońcu zimowe stoki Bieszczadów, Beskidu Niskiego 
i Pogórzy to wymarzone miejsce dla narciarzy. Turyści mają tu-
taj do dyspozycji dobrą bazę noclegową, liczne stoki narciarskie

o różnym stopniu trudności i trasy biegowe. W Sanoku czynna jest 
najnowocześniejsza hala lodowa,  na skoczni narciarskiej w Za-
górzu skaczą następcy Adama Małysza. 

Turystyka konna

TURYSTYKA AKTYWNA

Turystyka rowerowa

Narciarstwo

Stadnina BdPN w Wołosatem k. Ustrzyk Górnych
tel. 013 461-10-36 w. 50, e-mail: oie@bdpn.pl, www.bdpn.pl 
Stadnina przy Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach
tel. 013 461-83-70, www.myczkowce-caritas.itl.pl

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów 
ul. 29 Listopada 51/1, 38-700 Ustrzyki Dolne 
www.btc.bieszczady.pl

Arłamów, tel. 013 461 65 00, www.arlamow.com.pl
Bystre k. Baligrodu, tel. 013 468-40-33, www.orwzelmer.com
Cisna, tel. 013 468-63-65, 0503 137-279, www.cisna.pl
Dwerniczek Rusinowa Polana, tel. 013 461-08-48, www.rusinowa.pl
Kalnica, tel. 013 468-47-10, 0501 170-434
Lesko – Huzele,  tel. 013 469-62-68, www.gat.pl
Solina – WZW Jawor, tel. 013 468-82-11, www.jawor.owg.pl
Ustrzyki Dolne, tel. 013 461-17-85, 013 461-14-37, www.ustrzyki-narty.pl
Weremień k. Leska, tel. 013 469-93-45, www.lesko-ski.pl
Przemyśl, ul. Sanocka 5, tel. 016 675 50 49, www.posir.pl

Bałucianka k. Rymanowa Zdroju, tel. 013 435-57-96
www.wyciag-balucianka.pl
Chyrowa, tel. 013 433-05-60
Czarnorzeki k. Krosna, tel. 013 432-04-80
Iwonicz Zdrój, Al. Leśna 2a, tel. 013 435-06-16
Karlików, tel. 0606 264-278, www.wyciag-karlikow.pl
Puławy-Kiczera, tel. 013 435-90-01, 013 435-91-69, www.kiczerapulawy.pl
Rymanów Zdrój, tel. 013 435-62-28, 0605 747-207
www.mieczyslawkrukar.republika.pl
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Szybownictwo

TURYSTYKA AKTYWNA

Wyścigi psich zaprzęgówRajdy samochodami terenowymi

Lotniarstwo

Otwarte przestrzenie Bieszczadów, bezludne okolice Beskidu Ni-
skiego, kuszą niedostępnością. To tu od kilku już lat spotykają się 
miłośnicy wyścigów psich zaprzęgów, pasjonaci quadów, skuterów 
śnieżnych, spływów pontonami, czy paintballu. 

Spojrzenie na rozległe równiny i zalesione szczyty gór z lotu ptaka 
to zawsze wielkie przeżycie. Turystyka powietrzna staje się coraz 
popularniejsza i coraz bardziej dostępna. W regionie działa pięć 
aeroklubów oferujących turystyczne loty samolotem, szybowcem, 
motolotnią. Ośrodki: rzeszowski, bieszczadzki, mielecki i stalowo-

wolski prowadzą szkolenia spadochronowe, szybowcowe, samo-
lotowe, motolotniowe, modelarskie. Wspaniale ukształtowane 
tereny, dobre zaplecze techniczne i doskonała kadra szkoleniowa 
pozwalają amatorom powietrznych wycieczek cieszyć się z tej for-
my wypoczynku.

Rajdy samochodami terenowymi gromadzą wielu miłośników. 
Popularna jest „Łemkowiada”. Rajd przebiega drogami (a raczej 
bezdrożami) wschodniej części Beskidu Niskiego na trasach tury-
stycznej i ekstremalnej. Terenówki ścigają się również na specjal-
nie do tego przygotowanych torach rajdowych w Bieszczadach.

Aeroklub Bieszczadzki, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, tel. 013 469-85-08 
tel. kom. szybowce 0601 792-641, tel. kom. paralotnie 0603 958-654.
Aeroklub Bieszczadzki, Weremień k/Leska. 
FUP inż. Barbara Sadurska-Bożek, 32-090 Słomniki, ul. Polna 18
tel. 0 601 746-140, www.7fly.pl, Loty ekstremalne i nietypowe
zdjęcia lotnicze, skoki tandemowe, przeloty samolotem An-2. 

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 9
tel. 013 436-62-03, www.aeroklub-podkarpacki.pl
e-mail: biuro@aeroklub-podkarpacki.pl
Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej, Bezmiechowa Górna 111, k Leska
tel. 013 468-89-00, www.szybowisko.neroj.com, www.bezmiechowa.com
Bieszczadzka Grupa Sportów Ekstremalnych, ul. Smolki 7/40
38-600 Lesko, tel. 0600 710-106, 0604 418-115
e-mail: bgse@poczta.bieszczady.pl 
Szkolenia paralotnicze, loty motoparalotnią, loty tandemowe

Hotel Olimp 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Strwiążyk 28 i 30
tel. 013 461 15 40, tel. 0601 520-660
e-mail: info@olimp.ustrzyki.pl, www.olimp.ustrzyki.pl
Pensjonat „W Starym Piecu...” Hoczew k/Leska
tel. 013 468-98-80, e-mail: info@hoczew.pl, www.hoczew.pl
Klub Miłośników Samochodów Terenowych „WERTEP”
www.wertep.pl, tel. 0602-379-327, zetor@wertep.pl

Mistrzostwa Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów „Śladem Niedźwie-
dzia”.  Oberża „Biesisko”, Przysłup 1 k. Cisnej, 38-608 Wetlina
tel. 0502 383-882, e-mail: oberza@biesisko.com, www.bieszczady.pl
Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie, gm. Ustrzyki Dolne
tel. 013 461 65 00, e-mail: ow@arlamow.com.pl, www.arlamow.com.pl 
Centrum Informacji, Lutowiska 14, tel. 013 461 00 13
e-mail: gci@lutowiska.pl, www.lutowiska.pl
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Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

WAŻNIEJSZE FESTIWALE

Muzyczny Festiwal w Łańcucie

Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych

Festiwal „Muzyka Dawna” w Jarosławiu

Co trzy lata w Rzeszowie odbywa się Światowy Festiwal Polonij-
nych Zespołów Folklorystycznych - największe święto polonijne 
na świecie. Festiwal dorobił się własnego hymnu i regularnie przy-
ciąga polonusów ze wszystkich kontynentów. Przyjeżdżają zespoły 
z USA, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach za-
częły pojawiać się również zespoły ze Wschodu. Festiwal rozpo-
czyna barwny korowód, który przechodzi ulicami miasta, a później 
przez wiele dni na rzeszowskich scenach zespoły prezentują swoje 
taneczne i śpiewacze umiejętności. 

Miłośników muzyki dawnej zapraszamy do Jarosławia. Co roku 
w sierpniu zabytkowe wnętrza tamtejszych kościołów i cerkwi 
rozbrzmiewają muzyką sprzed wieków. Różnorodność prezento-
wanych form muzycznych i tradycji jest zaskakująca. Zespoły nie 
tylko z Europy wykonują starodawną muzykę sakralną związaną 
z różnymi kulturami – chrześcijaństwem, judaizmem, a nawet isla-
mem. Koncertom towarzyszą spotkania muzyków z publicznością, 
co pozwala lepiej poznać i zrozumieć muzykę.

Każdego lata bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku gości świato-
wej sławy artystów z kraju i zagranicy. Odbywa się tu Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Zgromadzona 
publiczność wysłuchuje różnorodnych utworów wykonywanych 
na wspaniałych organach leżajskiej bazyliki. Występowali tu już 
tak znani wykonawcy, jak: T. Żylis-Gara, W. Ochman, K.A. Kulka, 
G. Agratina, czy „Poznańskie Słowiki”. 

Muzyka na najwyższym poziomie i szczególna atmosfera łańcuc-
kiego zamku mogą oczarować nawet najbardziej wymagających 
słuchaczy podczas muzycznego festiwalu. Trzeba pamiętać, że do 
Łańcuta corocznie na początku maja przybywają muzycy najwyż-
szej światowej rangi. Wykonują dzieła mistrzów: Chopina, Liszta, 
Bacha, Beethovena, Czajkowskiego i innych. Festiwalowi artyści 
koncertują nie tylko w przepięknej Sali Balowej łańcuckiego zam-
ku, ale również w Filharmonii w Rzeszowie.

Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dom Polonii
35-959 Rzeszów, ul. Rynek 19, tel. 017 862 01 74 

Miejskie Centrum Kultury, 37-300 Leżajsk
tel. 017 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl
www.mcklezajski.net

Muzyczny Festiwal w Łańcucie
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30, tel./faks 017 862 23 33
e-mail: filh.rz@pio.onet.pl, www.filharmonia.rzeszow.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”
37-500 Jarosław, ul. Rynek 6, tel.016 621 64 51
e-mail: earlymusic@poczta.onet.pl, www.jaroslaw.pl



Polska Organizacja Turystyczna
www.poland-tourism.pl

 Bircza, powiat przemyski
Biuro Informacji Turystycznej
37-740 Bircza, tel. 016 672 50 20
e-mail: informacja@bircza.pl 
 Cisna, powiat leski

Gminne Centrum Kultury i Ekologii Cisna
38-607 Cisna 23, tel. 013 468 64 65 
e-mail: informacja@cisna.pl,www.cisna.pl
 Dukla, powiat krośnieński

Transgraniczna Informacja Turystyczna
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 26a
tel. 013 433 56 16
e-mail: tit@dukla.pl, www.dukla.pl
 Dynów, powiat rzeszowski

Związek Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego
Rynek 13, 36-065 Dynów, tel. 016 652 19 90
e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl 
www.pogorzedynowskie.pl
 Horyniec Zdrój, powiat lubaczowski

Punkt Informacji Turystycznej
37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sobieskiego 4 
tel. 016 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl
www.horyniec-zdroj.pl
 Iwonicz Zdrój, powiat krośnieński

Centrum Informacji Turystycznej,
38-440 Iwonicz Zdrój, Plac Dietla 2 
tel. 013 425 10 87, e-mail:cit@iwonicz-zdroj.info
www.iwonicz-zdroj.info
 Jasło, powiat jasielski

Punkt Informacji Turystycznej PTTK
38-200 Jasło, ul. Floriańska 15 
tel. 013 446 33 40, e-mail: pttkjaslo@wp.pl
 Komańcza, powiat sanocki

Gminne Centrum Informacji Turystycznej
38-543 Komańcza 166, tel./fax 013 467 70 76
e-mail: urzad@komancza.regiony.pl

 Krosno, powiat krośnieński
Centrum Informacji Turystycznej
38-400 Krosno, ul. Staszica 20
tel. 013 432 77 07, pikt@muzeumrzemiosla.pl
 Lesko, powiat leski

Bieszczadzkie Centrum
Informacji Turystycznej
38-600 Lesko, Rynek, tel. 013 469 66 95
e-mail: lesko@gminy.pl 
 Leżajsk, powiat leżajski

Centrum Informacji Turystycznej 
37-300 Leżajsk, Rynek 1
tel. 017 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl 
www.mck.lezajsk.pl 
 Lutowiska, powiat bieszczadzki

Gminne Centrum Informacji Turystycznej
38-713 Lutowiska 14, tel. 013 461 00 13 w. 42
e-mail: gci@lutowiska.pl
 Łańcut, powiat łańcucki, PTTK O/Łańcut

37-100 Łańcut, ul. Dominikańska 1
tel. 017 225 45 12 
 Polańczyk, powiat leski

Centrum Informacji Turystycznej
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
tel. 013 470 30 28
e-mail: goksit@esolina.pl, www.esolina.pl
 Przemyśl, powiat przemyski 

Centrum Informacji Turystycznej
37-700 Przemyśl, Rynek 26 
tel. 016 676 09 85 - 87; 016 675 16 64
e-mail: oit@parr.pl, www.parr.pl
 Przeworsk, powiat przeworski

Euroregionalne Centrum
Informacji Turystycznej
Rynek 1, 37-200 Przeworsk, tel. 016 648 18 60
e-mail: ecit@przeworsk.org
www.ecit.przeworsk.org

 Rymanów Zdrój, powiat krośnieński 
Biuro Informacji Turystycznej
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 45 
tel. 013 435 71 90
e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl 
www.info.rymanow.pl
 Rzeszów, powiat rzeszowski

Podkarpackie Centrum Informacji
Turystycznej i Promocji
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, p.302
tel. 017 852 00 09
e-mail: prot@prot.rzeszow.pl
www.podkarpackie-turystyka.pl
 Sanok, powiat sanocki

Sanocko-Bieszczadzkie Centrum
Informacji Turystycznej
38-500 Sanok,  Rynek 14, tel. 013 46 360 60,
e-mail: citsanok@um.sanok.pl
www.sanok.pl
 Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki

Bieszczadzkie Centrum Informacji
i Promocji Turystycznej
38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek 16
tel. 013 471 11 30
e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl
 Informacja Turystyczna BdPN

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełzka 7
tel. 013 461 10 91
e-mail: eduond@bdpn-ond.pl

OŚRODKI ZAGRANICZNE POT
 Niemcy-Berlin

tel. (+4930) 21-00-92-0, fax 21-00-92-14
e-mail:info@polen-info.de, www.polen-info.de

 Szwecja - Sztokholm
tel. (+468) 21-81-45, fax 21-04-65
e-mail: info@tourpol.com www.tourpol.com

 Stany Zjednoczone - Nowy York
tel. (+1201) 584-91-53,
e-mail: pntonyc@polandtour.org, www.polandtour.org

 Holandia - Amsterdam
tel. (+3120) 625-35-70, fax 623-09-29
e-mail: poleninfo@planet.nl, www.poleninfo.info

 Hiszpania - Madryt
tel. (+34) 91-541-48-08, fax 541-34-23
e-mail: info@ visitapolonia.org, www.visitapolonia.org

 Belgia - Bruksela
tel. (+322) 740-06-20, fax 742-37-35
e-mail: info@polska-be.com, www.polska-be.com

Wielka Brytania - Londyn
tel. (+44) 8700 675 012, fax 8700 6750 11
e-mail: info@visitpoland.org, www.visitpoland.org

Włochy - Rzym
tel. (+3906) 482-70-60, fax 481-75-69
e-mail:turismo@polonia.it, www.polonia.it

 Francja - Paryż
tel. (+331) 42-44-19-00, fax 42-97-52-25
e-mail: info@tourisme.pologne-org.net,
www.tourisme.pologne.net

Austria - Wiedeń
tel. (+431) 524-71-91-12, fax 524-71-91-20
e-mail: info@poleninfo.at, www.poleninfo.at

Węgry - Budapeszt
tel. (+361) 269-78-09, fax 269-78-10
e-mail: bakonyi@polska.datanet.hu,
www.polska-touristinfo.hu

 Rosja - Moskwa
tel. (+7495) 510-62-10, fax 510-62-11
e-mail: info@visitpoland.ru www.visitpoland.ru

 Japonia - Tokio
tel. (+81) 3-5908-3808, fax (+81) 3-5908-3809
e-mail: info@poland-tourism.jp, www.poland-tourism.jp

CENTRA I PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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