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Co ciekawego w Rzeszowie?
Rzeszów to zadbane i malownicze miasto. Od pewnego czasu nazywa się go także miastem ludzi młodych, ze
względu na zwiększającą się liczbę studentów i młodych przedsiębiorców.

Rzeszowskie zabytki
Rzeszowska społeczność od wieków stanowi mieszankę wielu kultur oraz narodowości. Stąd też zróżnicowanie i
wielobarwność zabytków, znajdujących się w tym mieście. Udokumentowana historia Rzeszowa sięga 1354 roku,
przez ten czas liczba zabytkowych miejsc ciągle rosła. Dziś do najbardziej interesujących możemy zaliczyć:

Ratusz pochodzący z XV.

Kościół farny z wieku XIV.

Zamek Lubomirskich, którego powstanie datuje się na wiek XVI.

Podziemna trasa turystyczna, która liczy około 369 metrów długości.

Żydowskie synagogi z XVII oraz XVIII wieku.
To tylko kilka, z wielu zabytków tego pięknego miasta, które trzeba zobaczyć. Warto wspomnieć, iż żaden turysta,
pragnący zwiedzić Rzeszów nie musi martwić się o miejsce, w którym będzie mógł się zatrzymać nas noc i dobrze
zjeść. Istnieje tu bowiem szeroko rozbudowana baza noclegowo-gastronomiczna.

Piesze szlaki turystyczne
W Rzeszowie znajdą się również atrakcje dla osób, które kochają piesze wędrówki wśród malowniczych zakątków.
Do najpiękniejszych szlaków w okolicach stolicy Podkarpacia zaliczyć można:

Posiadający 120,5 kilometrów szlak „Dookoła Rzeszowa”.

Liczący 39 kilometrów Szlak im. płk. L. Lista – Kuli, Kosina – Rzeszów.

Szlak nizinny, o długości 42 kilometrów – Rzeszów – Nowa Sarzyna.

Szlak Rzeszów – Łańcut, o długości 26 kilometrów

Tuszów Narodowy – Bór koło Rzeszowa, liczący 65 kilometrów.

Kulturalny Rzeszów
W Rzeszowie nie brakuje również placówek oraz ośrodków kulturalnych – odnajdziemy tu galerie sztuki i fotograﬁi,
kina, muzea, teatry, domy kultury, a także renomowaną Filharmonię Podkarpacką. Dodatkowo, istnieją także
stadiony miejskie, na których odbywają się liczne imprezy sportowe oraz kulturalne, niektóre z nich mają nawet
międzynarodowy charakter. Na rzeszowskim rynku odbywa się wiele ciekawych imprez, na które zjeżdżają ludzie z
całej Polski.
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