
Atrakcje polecane w naszym hotelu
Na terenie hotelu:

• Restauracja –  Nasze  „oczko  w głowie”.  Restauracja  prowadzona  przez  znakomitych
Kucharzy to połączenie kuchni świata z silnym akcentem kuchni polskiej.

• Salka konferencyjne –  miejsce  dla  osób  ceniących  prywatność.  Doskonałe  miejsce
zarówno na małe przyjęcie jak i rozmowy biznesowe prowadzone w zaciszu wygodnej salki.

• Czasopisma, Książki, gry – dostępne bezpłatnie na recepcji. 

Przy hotelu:

1) Basen – (30 m). Pływalnia kryta Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niecka
basenowa do pływania, oraz część rekreacyjna ze zjeżdżalnią i jacuzzi. Dodatkowo sauna
sucha.  Czynne codziennie 8:00-22:00 (w soboty od 9:00,  w niedzielę  od 10:00).  Latem
czynna także pływalnia odkryta (1A)

2) Siłownia pod gołym niebem – (50 m). Przed hotelem. Miejsce gdzie można realizować się
sportowo.

3) Boiska – zespół boisk „Orlik”. 

4) Hala Widowiskowo – Sportowa – miejsce imprez sportowych, koncertów, targów itp.



Niedaleko (spacerkiem):

5) Kościół pw. Wszystkich Świętych  - (300m) drewniana, barokowa świątynia konstrukcji 
zrębowej, zbudowana w 1771 roku. Jeden z największych kościołów drewnianych w Polsce 
z piękną polichromią. Adres: ul. Kościelna

6) Kino – (400 m). Kino „Sokół” w Dąbrowskim Domu Kultury. Kino cyfrowe (HD i 3D)! 
Adres: ul. Kościuszki 11

7) Kręgielnia – (550 m) Cztery tory kręglarskie, dwa stoły bilardowe, tarcza do rzutek i 
piłkarzyki. Adres: Ul. Piłsudskiego 3

8) Kościół Matki Bożej Szkaplerznej – (700m) Kościół powstały w latach 1948-1965 na
terenie dawnego pałacu Lubomirskich. Jest repliką bazyliki Jezuitów z Podhorców k.Lwowa
o bardzo ciekawej architekturze. Adres: ul. Zamkowa 3

9) Synagoga (800 m) Zabytowa, XIX – wieczna perła architektury Chasydów.  Obecnie 
Ośrodek Spotkania Kultur z ciekawymi wystawami. Czynne od wtorku do soboty 9:00- 
17:00. Adres: ul. Berka Joselewicza 6, tel. 14 657 00 09. 

10) SkatePark – (1 km) betonowy o wymiarach 40x16 m. Adres: ul. Sucharskiego



Niedaleko (kilka minut jazdy samochodem)

• 11) Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie (7 km) murowany kościół
z  końca  XVII  wieku.  W  głównym  ołtarzu  znajduje  się  cudowny  obraz  Matki  Bożej
Odporyszowskiej. Adres: Odporyszów, Plac Kościelny 1 

• 12) Zalipie - Malowana Wieś (14 km) Wieś słynąca z pięknie malowanych domów w
motywy roślinne. Tradycja żywa także wśród obecnych mieszkańców (coroczne konkursy).
Adres: Dom Malarek w Zalipiu, 33-263 Zalipie 128 A, tel. 14 641 19 38. 

• 13) Zalew w Narożnikach (14 km) – Miejsce do plażowania nad wodą. Częste pikniki
z muzyką na żywo. Adres: Radgoszcz

• 14) Sanktuarium Bł.  Karoliny  Kózkówny  w  Zabawie (16  km)  –  Miejsce  kultu
Błogosławionej. Adres: Zabawa 2, 33-133 Wał-Ruda 

• 15) Muzeum Drogownictwa w Szczucinie  (17km) – interesujące muzeum ukazujące
historię i technikę budowy i utrzymania dróg. Adres: 1 Maja 39, 33-230 Szczucin

16) Tarnów (17 km):
• Rynek i Stare Miasto – Miasto – Perła Renesansu. Warto odwiedzić rynek, przejść się

uliczkami, zobaczyć drewniany kościółek na Matki Bożej Szkaplerznej (na Burku) 
• Katedra –  Katedra  -  Bazylika  Mniejsza,  Sanktuarium Matki  Bożej  Bolesnej.  Słynie  z

renesansowych pomników nagrobnych w tym największego w Europie. Adres: ul. Kapitulna
2 (pl. Katedralny)

•  Tarnowskie Muzeum –  zlokalizowane  na  Rynku  w najstarszej  kamienicy,  oraz  w
renesansowym ratuszu z bogatymi zbiorami. Adres: Rynek 20-21, tel. tel. 14 621 21 49

• Muzeum  Diecezjalne z  cennymi  zbiorami
sztuki kościelnej (rzeźby, tkaniny, malarstwo) oraz
malarstwa  na  szkle.  Zlokalizowane  w  starej
kamienicy obok Katedry. Adres: Plac Katedralny
6, tel. 14 621 99 93

• Muzeum  Etnograficzne Położone  w
zabytkowym  dworku  z  kolekcją  wozów
cygańskich  i  kultury  romskiej.  Adres:  ul.
Krakowska 10, tel. 14 622-06-25, 

• Tarnowski  Teatr (5  km)–  znane  miejsce  na
kulturalnej  mapie  Polski.  Słynie  z  festiwalu
komedii  Talia,  Adres:  ul.  Mickiewicza 4,  tel.  14
688 32 87 

• Pamiątki  Kultury  Żydowskiej (6  km)  –
rozsiane  w  okolicy  rynku  (uliczki  dzielnicy
żydowskiej),  oraz  pozostałość  starej  synagogi
(Bima), budynek mykwy i cmentarz żydowski


