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

to jedno z najpopularniejszych w Polsce i Europie uzdrowisk dla dzieci i dorosłych. 

Bogactwami naturalnymi miejscowości są solanki, które wykorzystuje się głównie do 

leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia.  

Rabka-Zdrój oferuje także 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 wycieczki. 

W Rabce-Zdroju każdy znajdzie coś dla siebie. W miejscowości i okolicy jest mnóstwo 

miejsc atrakcyjnych zarówno dla zainteresowanych dziedzictwem kulturowym jak 

i przyrodniczym. Znaleźć tutaj można nie tylko atrakcje dla dzieci, ale również miejsca, które 

zaciekawią i zachwycą dorosłych.  

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 pobliskiej Chabówce, z którego latem można wyruszyć na przejażdżkę 

pociągiem retro, oraz odwiedzić Muzeum im. Władysława Orkana z bogatą ekspozycją 

etnograficzną.  

 

Fot. J. Ciepliński – Tężnia Solankowa. 



Sercem uzdrowiska jest zrewitalizowany w latach Park Zdrojowy. Prócz relaksu wśród 

pięknej przyrody park oferuje odwiedzającym zespół urządzeń sportowych, korty tenisowe, 

miasteczko komunikacyjne, skate i trial park oraz place zabaw dla dzieci. Tam też znajduje 

się ogólnodostępna Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych. 

 

Fot.: J. Ciepliński – Park Zdrojowy.  

 

Fot.: Arch. UM Rabka-Zdrój – Park Zdrojowy. 

 

Fot.: Arch. UM Rabka-Zdrój – Park zdrojowy nocą.  



Rabczański deptak rozpoczyna się przy ul. Chopina, obok Muszli Koncertowej i biegnie 

wzdłuż ul. Jana Pawła II. Jest to znakomite miejsce do spacerów i odpoczynku w miłym 

otoczeniu. Tuż przy deptaku na najmłodszych czekają kucyki, na których można odbyć krótką 

przejażdżkę lub pozować do pamiątkowej fotografii. Na deptaku organizowane są również 

imprezy kulturalne i sportowe m.in. start jednego z etapów wyścigu kolarskiego „Tour de 

Pologne” i Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Tuż przy deptaku znajduje się pomnik 

poświęcony żołnierzom Związku Walki Zbrojnej AK poległym i zamordowanym za ojczyznę 

w latach 1939-1945 oraz obelisk upamiętniający żołnierzy z Oddziału Partyzanckiego AK 

„Adama” por. Jana Stachury.  

Przy jednym z krańców deptaku znajduje się kolejna rabczańska atrakcja - fontanna ze 

słoniami. Fontanna 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 atrakcją fontanny są widowiska „woda-światło-dźwięk”. Wspaniałe spektakle 

powstają dzięki zsynchronizowanym zmianom strumienia wody, kolorowym światłom 

i ścieżce dźwiękowej.  

  

Fot.: J. Ciepliński – Deptak Zdrojowy. 



 

Fot. J. Ciepliński – Fontanna Nerka. 

Rabka-Zdrój jest Miastem Dzieci Świata, dlatego w 2004 roku powstał tutaj pomnik 

szczególnie kochanego przez dzieci Świętego Mikołaja. W rabczańskim uzdrowisku dzieci 

powracają do zdrowia i są pod szczególną troską, podobną do tej, jaką otaczał je św. Mikołaj. 

„Miasto Dzieci Świata” posiada także bogatą ofertę kulturalną i familijną. Podczas pobytu 

w Rabce można poznać bogactwo góralskiego folkloru oraz oryginalne tradycje 

rzemieślnicze. W 2014 r. dworzec i przyległy do niego teren przeszły kompleksowy remont 

i odnowę. Budynek został odrestaurowany i odzyskał dawny blask. Obok Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w budynku swoją siedzibę znajdzie również Punkt Informacji Turystycznej. 

 

Fot.: P. Kuczaj – Dworzec Kolejowy w Rabce-Zdroju. 



 

Fot.: P. Kuczaj – Dworzec Kolejowy w Rabce-Zdroju. 

Najcenniejszym wytworem kultury materialnej w Rabce Zdroju jest drewniany kościółek -

obecnie muzeum, wybudowany w latach 1600-1606. W Muzeum zgromadzone są eksponaty 

przedstawiające kulturę ludową górali, a także znajduje się tutaj największy w Polsce zbiór 

świątków ludowych. Eksponaty związane są z rzemiosłem, rzeźbą i malarstwem, strojami 

ludowymi oraz gospodarstwem.  

Rabczański amfiteatr, zwany także muszlą koncertową w latach 2011 – 2012 przeszedł 

kompleksową modernizację dzięki której zyskał zadaszenie nad częścią dla widowni oraz 

został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na widowni zasiąść może ponad 

800 osób. 

 

Fot.: P. Kuczaj – Amfiteatr. 



 

Fot.: Arch. UM Rabka-Zdrój – Amfiteatr. 

 


