Ekomuzeum „Żabi Kraj”
zdrowa kraina
ryb, miodu i wina
Koordynator Ekomuzeum
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj"
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
tel. +48 797 410 135
e-mail: biuro@zabikraj.pl
http://ekomuzeumzabikraj.pl
Ekomuzeum „Żabi Kraj”, skupia obiekty oraz miejsca z ośmiu gmin Żabiego Kraju (Chybie, Dębowiec,
Goczałkowice-Zdrój, Hażlach, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice).
Ekomuzeum to sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne
i kulturowe – pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu.
Ekomuzeum „Żabi Kraj”.
Ekomuzeum „Żabi Kraj” zaprasza w niezwykłą podróż po wyjątkowych miejscach, na spotkanie
z przyrodą, w otoczeniu dużej i małej, stojącej i płynącej wody, z ludźmi, którzy z pasją prezentują
lokalną kulturę, rękodzieło, sztukę i żywe tradycje. Można tu, w malowniczych krajobrazach dowiedzieć
się, na czym polega gospodarka stawowa i spróbować wielości smaków różnorodnych ryb
słodkowodnych, tradycyjnych potraw, lokalnie produkowanego miodu i wina, skorzystać z walorów
leczniczych bogactw tego terenu oraz spróbować swoich sił w twórczości artystycznej i rękodzielniczej.
Wszystkie miejsca i ich gospodarze zapraszają. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze ustalenie
terminu bezpośrednio z gospodarzami miejsc lub ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” pełniącym
funkcję Koordynatora Ekomuzeum.

USŁUGI I DOSTĘPNOŚĆ
▪
▪

Wiele miejsc i atrakcji posiada parkingi.
Na
terenie
ekomuzeum
można
skorzystać z licznych miejsc gastronomii,
restauracji, kawiarni i cukierni.

▪

Zainteresowani dostępem dla osób
niepełnosprawnych
proszeni
są
o
wcześniejsze
ustalenie
wizyty
indywidualnie z gospodarzami.

RZEMIOSŁO, RĘKODZIEŁO I WARSZTATY
W gospodarstwach indywidualnych można obejrzeć
proces pozyskiwania miodu i wyrobu produktów
regionalnych z wosku pszczelego, w innych zapoznać się
z historią lokalnego rękodzieła i życia codziennego,
oglądając tradycyjne zabudowania i dawne sprzęty czy
odzież.
W ekomuzeum można nauczyć się robić bibułkowe kwiaty,
wyrabiać naturalne kosmetyki, zapoznać się z tajnikami
kowalstwa, stolarki, hodowli ryb i wielu innych rzemiosł.

ZDROWIE I RYBY
Gospodarstwa
rybackie
zapraszają
na
łowiska
i na smaczne własne potrawy z ryb hodowlanych. W wielu
miejscach można wypożyczyć sprzęt wędkarski, ryby złowić
samemu, a potem samodzielnie usmażyć na grillu. Lokalna
winnica zaprasza do posmakowania swoich własnych win.
Bogate złoża solanki wspomagają leczenie schorzeń
narządów ruchu, chorób naczyń obwodowych, układu
oddechowego. Zabiegom zdrowotnym można poddać się
w uzdrowiskach, podziwiając zabytkową architekturę lub
nowoczesne wnętrza.

WYPRAWY I POSTOJE
W ofercie gospodarstw jest możliwość uczestnictwa
w obozach jeździeckich lub zorganizowania wypoczynku
w siodle dla osób indywidualnych i grup oraz zielonych
szkół. Okolice można zwiedzić na rowerze, pieszo czy też
bryczką, a dla miłośników pieszych wędrówek
przygotowane są liczne trasy i szlaki nordic walking.
Turyści zmotoryzowani mogą korzystać z przygotowanych
dla nich licznych miejsc parkingowych w większości
obiektów.

KONTAKT:
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj"
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
Telefon: +48 797 410 135
e-mail: biuro@zabikraj.pl
http://ekomuzeumzabikraj.pl

