
Rabka-Zdrój, położona w malowniczej kotlinie, u podnóża Gorców i Beskidu 

Wyspowego, jest jednym z najpopularniejszych w Polsce i Europie uzdrowisk dla dzieci 

i dorosłych. Jej bogactwami naturalnymi są solanki, wykorzystywane głównie do 

leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia.  

 

Sercem miejscowości jest zrewitalizowany w ostatnich latach Park Zdrojowy – 

doskonałe miejsce relaksu zarówno dla kuracjuszy i turystów, jak i mieszkańców.  

W pobliżu źródła „Helena” funkcjonuje w nim ogólnodostępna i bezpłatna Tężnia 

Solankowa, a także Pijalnia Wód Mineralnych.  

 

fot. J. Ciepliński – Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym 

 

Prócz pięknej przyrody park oferuje odwiedzającym zespół urządzeń sportowych, 

korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, a także najnowocześniejszy w skali Małopolski 

Skate i Trial Park wraz z torem do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich oraz miasteczko 

komunikacyjne, gdzie młodzi rowerzyści mogą sprawdzić w praktyce swoją znajomość 

przepisów ruchu drogowego, a najmłodsze dzieci - nauczyć się bezpiecznego poruszania 

po drodze w charakterze pieszego (np. jak prawidłowo przechodzić przez ulicę).  

 



fot. J. Ciepliński – Miasteczko Ruchu Drogowego 

 

Rabka-Zdrój, prócz doskonałych warunków do leczenia uzdrowiskowego 

i wypoczynku, oferuje piękne górskie krajobrazy oraz tereny umożliwiające aktywne 

spędzanie czasu wolnego, tak latem jak i zimą. Bogata sieć szlaków oraz atrakcyjne 

położenie sprawiają, że jest to doskonały punkt wyjścia na górskie eskapady. 

 

Rabka -Zdrój posiada także bogatą ofertę rodzinną. Najmniejszych i tych troszkę 

większych, zaprasza Rodzinny Park Rozrywki „Rabkoland” oraz Teatr Lalek „Rabcio”  

z pełnymi humoru spektaklami. Warto zawitać także do Skansenu Taboru Kolejowego  

w Chabówce, z którego latem można wyruszyć na przejażdżkę pociągiem retro.  

 

fot. J. Ciepliński - Parowozjada 

 

Dodatkowym atutem miasta jest ciekawa oferta kulturalna. W zmodernizowanym 

Rabczańskim Amfiteatrze, mogącym pomieścić ponad 800 osób, odbywają się liczne 



koncerty i festiwale m.in. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych oraz 

Wakacyjny Festiwal Bajek.  

 

fot. J. Ciepliński – Amfiteatr, Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

 

Przy jednym z krańców rabczańskiego deptaku, w sąsiedztwie Amfiteatru,  

znajduje Fontanna ze słoniami. Zbudowana została na planie prostokąta, a jej wnętrze 

wypełniono barwną mozaiką przedstawiającą herb Rabki-Zdroju. W narożnikach 

fontanny znajduje się siedem, wykonanych z brązu figur słoni. Dodatkową jej atrakcją są 

widowiska „woda-światło-dźwięk”.  

 

fot. J. Ciepliński – Fontanna ze słoniami 

 



Rabka-Zdrój nazwana została Miastem Dzieci Świata, dlatego w 2004 roku 

powstał tutaj pomnik szczególnie kochanego przez dzieci Świętego Mikołaja. Znajduje 

się on  naprzeciwko odremontowanego, zabytkowego budynku dworca PKP, w którym 

obecnie mieści się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zarówno mieszkańcy, jak  

i turyści i kuracjusze, mogą skorzystać w niej również z sali komputerowej i czytelni. 

Działa tam także Punkt Informacji Turystycznej.   

 

fot. J. Ciepliński – Budynek dworca kolejowego 

 

W maju 2015 roku ruszyła kolejna rabczańska atrakcja – kino "Śnieżka", które po 

całkowitej modernizacji zyskało nowoczesny wygląd, stało się funkcjonalne,  

z profesjonalną salą kinową i widownią na 169 miejsc.  

 

Podczas pobytu w Rabce można poznać bogactwo góralskiego folkloru oraz 

oryginalne tradycje rzemieślnicze. Osławioną atrakcją miasta są spotkania z twórcami 

ludowymi w ich pracowniach oraz warsztaty garncarstwa, rzeźbiarstwa i malarstwa na 

szkle.  

 

Warto odwiedzić także przepiękny drewniany kościół, gdzie mieści się obecnie 

Muzeum im. Władysława Orkana, z bogatą ekspozycją etnograficzną.  

 



fot. J. Ciepliński – Muzeum im. Władysława Orkana 

 

Rabka-Zdrój zaprasza przez cały rok, oferując znakomite warunki do leczenia, 

wypoczynku i rekreacji oraz różnorakie atrakcje, wśród których każdy znajdzie dla siebie 

coś ciekawego. 

 


