
Wyszukaj miejsce: inne ciekawe miejsca miasta

ul. Kolejowa 29 a,
38-400 Krosno

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej to nowoczesna placówka,
która łączy w sobie charakter muzeum i domu kultury, choć
wychodzi poza typową
Telefon: 13 47 43 512, 13 47 43 513

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

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:

Gmach Rady Powiatowej
Obecna siedziba Prezydenta Miasta a dawna władz
powiatowych to jeden z piękniejszych w regionie gmachów
użyteczności publicznej z czasów
Telefon:

ul. Sienkiewicza
12, 38-400

Krosno

Gmach Sądu
Jest kolejną pamiątką odrodzenia Krosna w czasach
autonomii Galicji, a powstał na potrzeby sądu
powiatowego, który zapragnął posiadać odpowiednio
Telefon:

ul. Kapucyńska 1,
38-400 Krosno

Gmach Towarzystwa Zaliczkowego
Jeden z najpiękniejszych budynków w mieście, stanowiący
interesujący przykład rzadkiego w Galicji stylu
neorenesansowego, do tego związany
Telefon:



ul. Podkarpacka
64, 38-400

Krosno

Krzyż Papieski i Pomnik Jana Pawła II
Krośnieński pomnik Jana Pawła II wyróżnia się
oryginalnością i wyraźnie świadczy o tym, że w 1997 roku
papież odwiedził region nafty. Jan
Telefon:

ul. ks. Sarny 21,
38-400 Krosno

Cmentarz Żydowski
Odnowiony społecznie krośnieński kirkut pozostaje
najbardziej spektakularną pamiątką po licznej ongiś w
mieście społeczności żydowskiej i jednym
Telefon:

ul. Krakowsk 2,
38-400 Krosno

Stary Cmentarz
Każdy, kto poszukuje wyciszenia i nostalgii pełnej zadumy,
znajdzie ją spacerując wśród zabytkowych nagrobków
starego cmentarza. Ma
Telefon:

ul. Staszica 1,
38-400 Krosno

Willa Stanisława Bergmana
Piękny przykład eklektycznego stylu willowego z przełomu
XIX i XX w., niezwykle charakterystycznego dla wielu
krośnieńskich domów dawnych przemysłowców
Telefon:

Korczyńska 18A,
Krosno, Polska

Kościół św. Wojciecha
Niewielki rozmiarami zabytek, rozpoczynający przygodę z
podkarpackim drewnianym gotykiem, jest zarazem jedną z
najbardziej nieznanych i tajemniczych
Telefon: 13 49 304 62

ul. Skargi 2,
38-400 Krosno

Gmach Liceum Ogólnokształcącego
Neogotycki gmach jednego z najlepszych liceów w Polsce
wraz z sąsiednim dawnego seminarium nauczycielskiego
podkreślają rolę Krosna na przełomie
Telefon:

Rynek 27, 38-400
Krosno

Kamienica Portiusa
Jedna z najbardziej charakterystycznych i najmocniej
związanych z historią miast krośnieńskich kamienic.
Została wzniesiona w wieku XVI, prawdopodobnie
Telefon:

RK - Region Krośnieński - zwiedzanie
w rytmie Kroslow
REGION KROŚNIEŃSKI Zapraszamy do poznania REGIONU
KROŚNIEŃSKIEGO. To region turystyczny pełen
niepowtarzalnych i inspirujących atrakcji. Centrum
Telefon:



www.visitkrosno.pl


