
Wyszukaj miejsce: poznaj region

Zamek Kamieniec
Zamek Kamieniec to jeden z głównych symboli ziemi
krośnieńskiej, gniazdo rodziny Kamienieckich i miejsce
najbardziej znanego sporu granicznego
Telefon: 788 837 412

Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój to kurort o rzadko spotykanym w naszym
kraju klimacie, który wykazuje zarówno cechy klimatu
górskiego,
Telefon:

Iwonicz Zdrój
Miejscowość uzdrowiskowa Iwonicz-Zdrój oferuje turystom
wiele atrakcji. Położona na skraju Beskidu Niskiego odznacza
się wyjątkowymi walorami
Telefon:

ul. Kopalniana
35, 38-458

Bóbrka

Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza
Miejsce, w którym narodził się światowy przemysł naftowy i
w którym znajduje się unikatowe muzeum, działające na
terenie czynnej od
Telefon: +48 13 43 33 478

Zyndranowa 1,
38-454 Tylawa

Muzeum Kultury Łemkowskiej w
Zyndranowej.
Zyndranowa to wieś położona w Beskidzie Niskim, w
powiecie krośnieńskim, przy granicy Polski ze Słowacją.
Rozciąga się wzdłuż potoku o nazwie
Telefon:

Kopytowa 1,
38-459

Kopytowa

Kopytowa
Miejsce znane ze wspaniałego i unikatowego Muzeum
Kultury Szlacheckiej, które powstało w niemal cudem
uratowanej przed zagładą dawnej rezydencji
Telefon: +48 788 837 412; 888 959 661



Schron kolejowy Stępina
Jedna z ważniejszych atrakcji militarnych kraju, największy w
świecie naziemny schron kolejowy, odwiedzany przez Hitlera
w 1941 r., o czym wiedzą wszyscy,
Telefon:

Muzeum
Samorządowe

Ziemi
Strzyżowskiej
im. Zygmunta
Leśniaka ul.

Łukasiewicza
10, 38-100
Strzyżów

Tunel schronowy w Strzyżowie
Zespół tunelu schronowego w Strzyżowie został
zaprojektowany i zbudowany przez niemiecką firmę
"Organisation Todt" w okresie pomiędzy wiosną
Telefon: 17 276 42 38

Wieża widokowa w Korczynie-
Czarnorzekach
Wieża widokowa położona jest na wzniesieniu Działy na
wys. ok. 490 m.n.p.m. Jest konstrukcją murowaną,
dwupiętrową. W przyziemiu i na pierwszym
Telefon:

Haczów
Haczów jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych miejscowości
Podkarpacia, przede wszystkim za sprawą drewnianego
kościoła pw. Wniebowzięcia
Telefon:

Blizne
Blizne znane jest szeroko za sprawą kościoła pw. Wszystkich
Świętych, jednego z kilku najbardziej „docenionych”
zabytków regionu,
Telefon:

Żarnowiec 132,
38-460

Żarnowiec

Muzeum Marii Konopnickiej w
Żarnowcu
Sławę swoją zawdzięcza Muzeum Marii Konopnickiej,
znajdującemu się w tutejszym dworze, w którym poetka
spędziła ostatnie lata życia, który
Telefon:

Dwory w Ustrobnej i Bratkówce
Na kompleks dworski w Bratkówce składa się neogotycki
dwór, który wybudowali Starowiejscy około połowy XIX
wieku, kiedy to niegdyś
Telefon:

Łączki Jagiellońskie
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii i
Andrzeja Apostoła pochodzi z lat 1748-1750 i został
zbudowany na miejscu starego,
Telefon:



Rzepnik
Rzepnik to wieś położona w gminie Wojaszówka. W centrum
miejsowości znajduje się murowana cerkiew greckokatolicka
Świętej Paraskewy. Obecnie
Telefon:

Jasienica Rosielna
Dawne miasteczko, znane za sprawą spółdzielni
mleczarskiej, rozległego parku dworskiego oraz pięknego
kościoła, stanowiącego najwspanialszy
Telefon:

Dukla
Pełne uroku miasteczko, ozdobione perłami rokokowej
architektury i rozsławione prozą A. Stasiuka, który –
poniekąd słusznie –
Telefon:

Jaśliska
Jaśliska to miejsce bezsprzecznie kultowe. Zagubione w
Beskidzie Niskim miasteczko wymaga jednak pewnej
oryginalnej wrażliwości. Kto ją posiadł, jest
Telefon:

Bałucianka
Bałucianka daje przedsmak tego, czym są wędrówki po
Beskidzie Niskim. Zarazem jednak – za sprawą piękna cerkwi
i niezwykłości otaczających
Telefon:

Krempna 14

Krempna
Krempna to siedziba Magurskiego Parku Narodowego,
ośrodek turystyczny znany z pięknej łemkowskiej cerkwi i
unikatowego cmentarza wojennego oraz małego
Telefon:

www.visitkrosno.pl


