
                      Atrakcje polecane w naszym hotelu
 Na terenie hotelu:

• Restauracja „Belle  Epoque”  –  Nasze  „oczko  w  głowie”.
Restauracja  to  połączenie  kuchni  świata  z  kuchnią  polską.  W  karcie
znajdziecie  Państwo  dania  nawiązujące  do  najlepszych  tradycji  kuchni
dworskich,  oraz  wybór  win  z  terenów  bliskich,  z  jakich  pito  wina  w
dawnych czasach. Mamy wśród win także wina z najlepszych polskich winnic. Restauracja nagradzana
przez „Poland 100 Best Restaurants” od 2018 roku

• Ziołowe SPA – uzdrawiająca moc wody i ziół

• Taras –  Część  restauracji  otwarta  na  ogród.  Znakomite  miejsce  na  śniadanie,  spotkanie  przy kawie  i  na
spokojny letni wieczór.

• Ogród – Zamknięta część przylegająca do naszego hotelu. Pozwala odetchnąć świeżym powietrzem i napawać
się  zielenią.  Dzięki  przylegającej  restauracji  miejsce  łączące  rozkosze  obcowania  z  przyrodą  z  rozkoszami
podniebienia. 

• Galeria Historyczna (7) – miejsce gdzie można zapoznać się z historią dworu

• Rowery (7) – dostępne dla Gości

• Drzewa – stare założenie. Do najstarszych drzew w naszym parku zalicza się dąb rosnący na wzgórzu za Willą
Gościnną (szacowany wiek ponad 300 lat), oraz lipy, robinia akacjowa i topola biała rosnące tuż obok dworu
(szacowany wiek  200 lat).  Na  uwagę  zasługuje  też  aleja  kasztanowców biegnąca  wzdłuż  ulicy Dworskiej  i
Zgłobickiej (wiek około 150 lat) i ponad stuletni okaz surmii bignoniowej (ulubione drzewo Zofii Turnau)

• Zwierzaki –  Grupka  sympatycznych  zwierzaków  dla  osób  lubiących  kontakt  ze  zwierzętami.  Daniele
europejskie, kucyk i owce kameruńskie tworzą mini zoo. Pozwalają się głaskać i karmić. Szczególnie lubiane
przez dzieci.

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

• Willa Gościnna (3) –  dom w którym mieszkali Goście często odwiedzający dawnych właścicieli dworu.
Sam dom pochodzi z końca XIX wieku, ale już wcześniej obok dworu  w tym samym miejscu istniał budynek
prawdopodobnie o tej samej funkcji (widoczny na XVIII wiecznych mapach). W piwnicach willi mieściła się w
czasie II Wojny Światowej tajna fabryka „Sidolówek” (granatów ręcznych wytwarzanych w puszkach po środku
do czyszczenia marki  Sidol)  na potrzeby Armii  Krajowej.  Willa została zaniedbana w czasach powojennych.
Obecnie oczekuje na remont. Planowane jest w niej uruchomienie dodatkowych pokoi hotelowych.

• Willa w Dolinie  (2)  –  dom pełniący także  funkcję  pomocniczą.  Zaniedbany w czasach  powojennych.
Obecnie mieszczą się w nim 4 luksusowe apartamenty.

• Czworaki – (6) dawniej zespół zabudowań gospodarskich z magazynami, mieszkaniami dla służby, stajniami.
Obecnie teren na którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg, Straż Pożarna i inne instytucje publiczne

• Pavillon de Jardin – (4) Pawilon ogrodowy pozwalający na organizację eventów niezależnie od
warunków pogodowych

• Garaże – (5) Dostępne dla Gości Hotelowych na życzenie

• Plac zabaw (9) – atrakcja dla najmłodszych Gości

• Altana Ślubna (8) – miejsce ślubów, plener do romantycznych zdjęć i kolacji przy świecach





Tuż obok (spacerkiem):

• Ośrodek Jazdy Konnej „Jutrzenka” (13) – (950 m). Miejsce gdzie można poćwiczyć jazdę konną i
skoki przez przeszkody (dla zaawansowanych) lub spróbować swych sił w jeździe na koniu (dla początkujących
jeźdźców). Ulica Topolowa.

• Las Buczyna (14) - (1400 m) miejsce tragiczne. W trakcie całej II Wojny Światowej Niemcy zamordowali i
pogrzebali tu 10.000 ofiar. Polaków w większości żydowskiego pochodzenia. Gdy Niemcy postanowili rozwiązać
definitywnie „kwestię żydowską” w okresie między 11 a 18 czerwca 1942 zlikwidowano Tarnowskie Getto. Tylko
11 czerwca rozstrzelano tu 6.000 dorosłych i 800 dzieci...

• Stawy w lesie Buczyna (11) -  (1500 m) Wyjątkowo urokliwe przyrodniczo miejsce, które towarzyszy
jednemu  z  największych  cmentarzysk  wojennych.  Doskonałe  na  pieszą  wycieczkę.  Miejsce  wyciszenia  i
kontemplacji dzikiej przyrody. Uroczysko dla miłośników fotografii.

• Plaża nad Dunajcem (12)  – (2500 m).  Kamienisto -  żwirowa plaża nad Dunajcem. Doskonałe
miejsce na pieszą wycieczkę,  lub wypad samochodem. Uwaga! Fragment drogi wzdłuż rzeki (kolor
czerwony na mapie) bardzo zły technicznie (wymaga samochodów z wyższym zawieszeniem). Można
wrócić drogą przez sąsiednią miejscowość Błonie. Ciekawa trasa na spacer/ Jogging/ wyjazd rowerem.
Uwaga: trasa z przewyższeniami (teren górzysty).

• Droga Off Roadowa (czerwona) – (około 4 km). Ciekawa trasa wiodąca przez pola, las, obok lasu 
Buczyna. Początek ulicą Spadzistą (nazwa adekwatna). Wymaga samochodu z wyższym zawieszeniem. 
Możliwe fragmenty błotniste! Ciekawa jako trasa spacerowa, lub dla rowerów górskich.  Uwaga: trasa z 
przewyższeniami (teren górzysty).

• Droga Nad Dunajcem (żółta) – (około 7 km) Trasa do spaceru, joggingu, wycieczki samochodem, 
jazdy rowerem. Fragment drogi wzdłuż rzeki bardzo zniszczony (wymaga zawieszenia  terenowego). 
Uwaga: trasa z przewyższeniami (teren górzysty). 



Niedaleko w Tarnowie (kilka minut jazdy samochodem/taksówką/autobusem)
• Rynek i Stare Miasto (19) -  (8 km) – Miasto – Perła Renesansu. Warto odwiedzić rynek, przejść się

uliczkami, zobaczyć drewniany kościółek na Matki Bożej Szkaplerznej (na Burku) 

• Katedra (8 km) – 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 (8 km) – 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 (8 km)  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 (20) - (7,5 km) Położone w zabytkowym dworku z kolekcją wozów cygańskich i
kultury romskiej. Adres: ul. Krakowska 10, tel. 14 622-06-25, 

• Tarnowski Teatr (15) (8,5 km)– znane miejsce na kulturalnej  mapie Polski.  Słynie z festiwalu komedii
Talia, Adres: ul. Mickiewicza 4, tel. 14 688 32 87 

• Pamiątki Kultury Żydowskiej (8,5 km) – rozsiane w okolicy rynku (uliczki dzielnicy żydowskiej), oraz
pozostałość starej synagogi (Bima), budynek mykwy i cmentarz żydowski

• Mościce (16) - (7 km) – wyjątkowe założenie architektoniczne – „Dzielnica ogrodów” - Powstała jako w latach
XX-tych  ubiegłego  stulecia  jako  zaplecze  mieszkaniowe  dla  Fabryki  Nawozów.  Bardzo  ciekawe  założenie
architektoniczne z domami dla kadry zarządzającej (tzw „Dyrektorówka” - parterowe domki z ogrodami) oraz dla
pracowników (budynki wielorodzinne). Szczegółowy plan wraz z sugestią spaceru dostępny na recepcji. (ulotka).
W Mościcach mieści się nasz Trzygwiazdkowy „Hotel Cristal Park” z doskonałą restauracją „Cristalino Kuchnia i
Wino” i „Winarium” z bogatym wyborem win!

• Rzeźba Wilhelma Sasnala (18) – (7 km). Rzeźba będąca pomnikiem tego co nigdy nie nastąpiło a mogło
(oddaje  stan  zagrożenia  w  trakcie  stanu  wojennego).  Wilhelm  Sasnal  –  znany  artysta,  malarz,  filmowiec
pochodzący z Mościc. 

• Basen (17)  –  (7 km)  Pływalnia  Tarnowskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji.  Basen kryty i  odkryty (latem).
Czynne codziennie 6:00-22:00 (w soboty, niedziele, święta i wakacje 8:00-22:00). Adres: ul.Traugutta 3

• Tarnów Arena „Hala Jaskółka” (21) Największy obiekt widowiskowo - sportowy regionu. 



Nieco dłuższe wycieczki:

Na północ:

• 1)  Dąbrowa  Tarnowska  –  Synagoga. (32  km)  Doskonale  zachowana  XIX  wieczna  Synagoga.
Obecnie Ośrodek Spotkania Kultur. Adres: ul.Berka Joselewicza 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14
657 00 09. Podczas tej  wycieczki polecamy odwiedzenie restauracji  w naszym czterogwiazdkowym
Hotelu w Dąbrowie Tarnowskiej (doskonała kuchnia). Odległość około 1 km!

• 2)  Zalipie  -  Malowana Wieś (43  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.  Podczas  tej  wycieczki  polecamy odwiedzenie
restauracji  w  naszym  czterogwiazdkowym  Hotelu  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  (doskonała  kuchnia).
Odległość około 14 km! 

Na południe:

• 3)  Centrum Paderewskiego – Kąśna Dolna. (31 km) Dworek należący do I.J.  Paderewskiego.
Obecnie żywe muzeum w którym odbywają się imprezy muzyczne. Adres: Kąśna Dolna 17, 33-190
Ciężkowice, tel. 14 621 09 21 

• Skamieniałe Miasto - Ciężkowice – (30 km) Rezerwat niezwykle ciekawych form skalnych. Adres:
Ciężkowice, przy drodze wojewódzkiej 977.  Podczas tej wycieczki polecamy po drodze odwiedzenie
restauracji w naszym Dworze Prezydenckim w Zgłobicach (doskonała kuchnia). 

Na zachód:

• 4) Zamek w Dębnie (15 km) Rezydencja o charakterze obronnym przebudowana w okresie renesansu.
Obecnie oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Adres: Dębno 189, 32-852 Dębno, tel 14 665 80 35.

• 5)  Zamek w  Nowym  Wiśniczu (40  km)  Wczesnobarokowa  rezydencja  obronna  Kmitów  i
Lubomirskich. Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 14 61 285 89 

• 6)  Kopalnia  Soli w  Bochni  (37  km)  Obiekt  z  listy  światowego  dziedzictwa  kultury  UNESCO.
Historia wydobycia sięga XIII wieku. Adres: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, tel. 14 615 24 60  

• Kopalnia Soli w Wieliczce (66 km)

• Kraków (80 km)


