
Zapraszamy ciekawych świata, poszukiwaczy 
przygód i wielbicieli piękna w podróż po woje-

wództwie podkarpackim.

Tutejsze zamki, dwory i pałace zachwycają nie tylko 
wyjątkową architekturą i opowieściami związanymi 
z dawnym życiem ich mieszkańców, ale także uni-
katowymi założeniami ogrodowymi. Warto poznać je 
z perspektywy Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów 
Historycznych.

Na Podkarpaciu turystę zachwycą perły renesansu – 
zamki w Baranowie Sandomierskim i w Krasiczynie. 
W Łańcucie zobaczy on wyjątkową kolekcję pojaz-
dów konnych, a w czasie odbywającego się corocznie 
w maju Muzycznego Festiwalu, posłucha najwyższej 
klasy artystów. Dopełnieniem tych atrakcji jest feno-
menalna kuchnia dworska i wyborne karpackie wino. 
Zamki, dwory i pałace to również idealne miejsca 
noclegowe – zatrzymać się można na zamku w Kra-
siczynie, w Baranowie Sandomierskim, na Zamku Du-
biecko, w Dworze Kombornia czy w Pałacu Sieniawa. 
Te obiekty hotelarskie czerpią zarówno z historii, jak 

i z nowoczesnych trendów, by zapewnić swoim go-
ściom komfortowy pobyt.

Obiekty na Podkarpackim Szlaku Jadła i Wina zaskoczą 
turystę swoją kuchnią, łączącą tradycyjne regionalne 
receptury ze współczesną nutą. Smak potraw idealnie 
podkreśli lampka podkarpackiego trunku. To nie tyl-
ko uczta dla podniebienia, ale także piękne krajobrazy 
i liczne atrakcje: spotkania z pasjonatami winiarstwa 
i enoturystyki, twórcami nalewek i produktów trady-
cyjnych. Podkarpacka kuchnia jest jedyna w swoim 
rodzaju – różnorodna, sięgająca do historii i pełna 
zdrowych, naturalnych składników.

Odkryj Podkarpackie
W PROGRAMIE

-  losowanie wyjątkowych nagród dla odwiedzają-
cych stoisko, m.in. pobytu na Podkarpaciu, albu-
mów, przewodników, gier planszowych, biletów do 
jarosławskich podziemi,

-  degustacje zamkowych przekąsek i specjałów 
kuchni regionalnej,

-  muzyka dworska na żywo,

Na najstarszej ulicy w mieście (3 Maja) znajduje się tzw. okno czasu 
(na wysokości kamienicy nr 14), dzięki któremu można zobaczyć jak 
przed kilkoma wiekami wyglądała ta droga.

Czy 
wiesz, 
że?

Rzeszów – Twój pomysł 
na weekend
Kraków-Rzeszów – tylko 1,5 h samocho-
dem (autostrada A4). 
• Fontanna Multimedialna (www.rzeszow.
pl/turystyka/rzeszowska-fontanna-multime-
dialna/pokazy-multimedialne)
• Podziemna Trasa Turystyczna  
(www.trasa-podziemna.erzeszow.pl)
• Europejski Stadion Kultury  
(http://www.stadionkultury.pl/) 

www.rzeszow.pl

-  indywidualne zdjęcia z wirtualnej wycieczki na 
Podkarpacie (fotobudka),

-  kino podkarpackie – prezentacja filmów promo-
cyjnych,

-  prezentacje podkarpackich rodów szlacheckich,
-  historia podkarpackich podziemi,
-  tajemnice Twierdzy Przemyśl,
-  możliwość nabycia produktów regionalnych oraz 

wyjątkowych przewodników po regionie.

ZAPRASZAMY 
12-13 maja – Galeria Bronowice www.podkarpackie.travel



Zamek w Baranowie  
Sandomierskim 
to idealne miejsce na wypoczynek, usytu-
owane 30 km od Sandomierza. Organizuje-
my: eventy, konferencje, bankiety, imprezy 
integracyjne/okolicznościowe, pikniki fir-
mowe/rodzinne. W kompleksie znajdują się: 
Muzeum, Zbrojownia Rycerska, Restauracja 
Magnacka, Akademia Golfa. Zamek jest 
jednym z najlepiej zachowanych w Europie 
obiektów architektury renesansowej.

www.baranow.com.pl Według zamkowej legendy w podziemiach Zamku ukryty jest tunel, 
który w czasie potopu szwedzkiego uratował życie mieszkańców 
Baranowa. Tunel prowadzi podziemną trasą do miasta Sandomierz.

Skomplikowany system umocnień, czyli Forty Twierdzy Przemyśl, 
znajdują się w pierwszej trójce tego rodzaju zabudowań w Europie!

W Jarosławiu odbywały się drugie co do ważności Jarmarki 
w Europie, których niezwykłą pamiątką są wielopoziomowe podziemia, 
przeznaczone na składy towarów oraz unikatowe kamienice typu 
jarosławskiego.

W Dworze Kombornia mieści się jedyne w Polsce czekoladowo-winne 
ChocoWine SPA, w którym  specjalizujemy się w wykorzystaniu 
wszystkich dobroczynnych właściwości wina i czekolady.
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Jarosław 
to miasto styku wielu kultur i wyznań z nie-
mal 600 zabytkami oraz podziemną siecią 
korytarzy. Podziemne Przejście Turystyczne 
mieści się pod trzema kupieckimi kamieni-
cami. Wprowadza zwiedzających w klimat 
XVI/XVII-wiecznego Jarosławia – jego bo-
gactwa i różnorodności. Dzięki ekspozycjom 
wzbogaconym o urządzenia multimedialne, 
na turystów czeka wspaniała przygoda. 

www.ckip.jaroslaw.pl/podziemne-przejscie-tury-
styczne 

Zamek w Krasiczynie 
z przełomu XVI i XVII wieku, położony jest 
w odległości 10 km od Przemyśla. Malow-
niczy krajobraz oraz niepowtarzalna sceneria 
renesansowego zamku, otoczonego 14,5 ha 
parkiem, stwarzają wyjątkowe warunki do 
wypoczynku, organizacji ślubów i wesel, 
a także konferencji oraz biesiad z udziałem 
sarmatów. 

www.krasiczyn.com.pl

Każdy zamek ma swoją legendę – również historia krasiczyńskiego 
zamku okryta jest „woalem” tajemnicy. Choćby dla tej przyczyny warto 
wziąć udział w nocnym zwiedzaniu zamku z kamerdynerem. Dużą atrak-
cją tego spotkania jest wyłaniający się spośród mgły duch Białej Damy.

„Proza” to w miejscowej gwarze soda oczyszczona. Jest ona 
podstawowym składnikiem regionalnych proziaczków, które 
z powodzeniem zastępują chleb. Tajemnicą wyjątkowych proziaków 
w Siedlisku Janczar jest… typ mąki.

Przemyśl 
to jedno z najpiękniejszych i najstarszych 
miast Polski, w którym można aktywnie wy-
począć oraz zobaczyć unikalne na skalę eu-
ropejską atrakcje historyczne i przyrodnicze. 
Majestatyczne fortyfikacje, kilkusetletnie ko-
ścioły, jedyne na świecie Muzeum Dzwonów 
i Fajek, piękne trasy rowerowe - to tylko kilka 
z wielu atrakcji miasta i okolic. 

www.przemysl.pl     www.visit.przemysl.pl

Siedlisko Janczar  
w Pstrągowej 
to połączenie tradycji z nowoczesnością. 
W kompleksie znajduje się: karczma, dwie 
chaty grillowe, hotel, stadnina z nowocze-
sną ujeżdżalnią. Jeśli szukasz ciszy, śpiewu 
ptaków, lasów i pól na spacery, jeśli cenisz 
świetną, domową kuchnię i lubisz regional-
ne przysmaki - zapraszamy do nas!

www.siedliskojanczar.pl

Dwór Kombornia  
Hotel & SPA**** 
to historyczne miejsce na turystycznej ma-
pie Podkarpacia. Obejmując powierzchnię 
10 ha mieści czterogwiazdkowy, butikowy 
Hotel SPA z bogatą infrastrukturą Wellness, 
Salon Win Karpackich, Centrum Konferen-
cyjne i Bankietowe oraz trzygwiazdkowy 
Wine Garden Hotel. 

www.dworkombornia.pl


