
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Odbierz kartę i odkrywaj
 Tarnów i powiaty: brzeski, 

dąbrowski i tarnowski!

Z kartą
nawet do

40%
taniej!



Restauracja „Stara Łaźnia” to wyjątkowe miej-
sce na mapie Tarnowa, gdzie smak i tradycja 
przeplatają się z miłością do kuchni i poszano-
waniem produktu. W naszej restauracji możecie 
Państwo spróbować dań starego, galicyjskiego 
Tarnowa. Dominuje kuchnia żydowska, ale znaj-
dziecie Państwo u nas również smaki przedwo-
jennego Tarnowa.

12:00-22:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

Jedzenie

Napoje

Tarninówka

RESTAURACJA
RESTAURANT

TARNÓW
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Restauracja
Stara Łaźnia
Plac Więźniów KL Auschwitz 1
33-100 Tarnów 

www.laznia.tarnow.pl restauracja@laznia.tarnow.pl

Poszanowan ie  t r adyc j i 
łączymy z nowymi trendami 
kulinarnymi, odkrywamy na 
nowo zapomniane produk-
ty, dzięki czemu możemy 
zapewnić naszym gościom 
niezapomniane i smaczne 
potrawy. Klimat oraz wystrój 
restauracji czy też płynąca 
w tle muzyka klezmerska, 
sprawią ,  że odwiedziny 
w naszej restauracji to coś 
więcej niż tylko jedzenie.

5%

10%

20%



Restauracja „Pyza Kuchnia Polska” serwuje, 
zgodnie z nazwą, dania kuchni polskiej. Różnego 
rodzaju pierogi, kartacze, pyzy, kluski, pyszne 
zupy i dania mięsne. Organizujemy przyjęcia 
okolicznościowe. Oferujemy: Wi-Fi, płatność kartą, 
30 miejsc siedzących oraz kącik zabaw dla dzieci.

11:00-18:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

RESTAURACJA
RESTAURANT

TARNÓW

(nie dotyczy promocji 
bieżących i dań dnia)
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Pyza
Kuchnia Polska
ul. Wekslarska 6, 33-100 Tarnów

fb.com/pyzatarnow mar.paj@interia.pl

-10%



Restauracja „Gospoda Rycerska” istnieje od 1999 
roku, serwuje dania kuchni staropolskiej. Dania 
mięsne, pierogi i cieszącą się niezapomnianym 
smakiem pizzę na oryginalnych włoskich produk-
tach. Oferujemy również: dostęp do Wi-Fi, płatność 
kartą oraz 60 miejsc siedzących.

11:00-00:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

RESTAURACJA
RESTAURANT

TARNÓW

(nie dotyczy promocji 
bieżących i dań dnia)
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Gospoda
Rycerska
ul. Wekslarska 1, 33-100 Tarnów

www.gospodarycerska.pl mar.paj@interia.pl

-10%



Naszą marką jest właściciel Pizzerii – człowiek, który 
zdobywał doświadczenie na Sycylii i nie tylko. To 
człowiek z pasją, który kocha to co robi i wkłada całe 
swoje serce, aby smak pizzy był niepowtarzalny!  
Pizza, którą możecie skosztować u nas to prawdzi-
wa pizza sycylijska, z produktów regionalnych 
włoskich, robiona z dwóch oryginalnych rodza-
jów mąk na pizzę, z pieca opalanego drewnem. 

Godziny otwarcia:

TARNÓW
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Etna
ul. Widok 25, 33-100 Tarnów

www.etnapizzeria.pl

Oprócz pizzy, można u nas 
zasmakować innych przy- 
smaków, między innymi 
włoskich past czy prawdzi-
wego włoskiego deseru
tiramisu, również robionego 
według włoskiej receptury.

Wtorek-Czwartek:
12:00-22:00 

Piątek-Sobota:
12:00-23:00  

Niedziela:
13:00-22:00

Rabaty i zniżki:

RESTAURACJA
RESTAURANT



„Missterium” jest restauracją świadczącą 
usługi gastronomiczne i cateringowe. Zajmu-
je się organizacją wszelkiego rodzaju przyjęć 
okolicznościowych: wesel, chrztów itp., imprez in-
tegracyjnych, konferencji i szkoleń. Jest to jedyna 
restauracja w Wojniczu, gdzie organizowane są 
występy artystyczne, koncerty itp.

11:00-22:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Missterium
ul. Krakowska 111, 32-830 Wojnicz

www.missterium.pl biuro@missterium.pl

-10%

RESTAURACJA
RESTAURANT



Restauracja „Missterium” w Żabnie oferuje usługi 
gastronomiczne i cateringowe. Jest to idealne 
miejsce do zorganizowania rożnego rodzaju 
przyjęć okolicznościowych, spotkań integracyjnych 
i biznesowych. Organizowane są różne wydarzenia 
artystyczne, takie jak koncerty itp.

11:00-22:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Missterium
ul. Tarnowska 121, 33-240 Żabno

www.missterium.pl asystent@missterium.pl

-10%

RESTAURACJA
RESTAURANT



Restauracja mieści się w samym centrum stare-
go miasta Tarnowa. To idealne miejsce na odpo-
czynek i smaczny posiłek dla każdego turysty. 
Z okien roztacza się wspaniały widok na Ratusz.

12:00-21:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW

NA CAŁĄ KARTĘ
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A Nóż
Widelec
Rynek 24, 33-100 Tarnów

www.a-nozwidelec.pl

-15%

RESTAURACJA
RESTAURANT



Pierwsza koszerna kawiarnia w Tarnowie od 77 
lat. Żydowskie i izraelskie potrawy, gotowane na 
miejscu. Najlepsza kawa w mieście. Pakowana 
próżniowo kawa ziarnista, a także herbata do na-
bycia na miejscu. Wszystko podawane w klima-
cie galerii obrazów, uznanych międzynarodowych 
artystów. Wyjątkowe i ekskluzywne pamiątki do 
nabycia na miejscu.

RESTAURACJA
RESTAURANT COFFEHOUSE

KAWIARNIA

TARNÓW
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Kosher
Tarnów
ul. Lwowska 2, 
33-100 Tarnów 

www.thenoshkoshercafe.com sourcinggerry@gmail.com

Godziny otwarcia:
Pn.-Czw.: 9:30-20:00

Nd.: 9:30-20:00
Pt.: 9:30-17:00

Rabaty i zniżki:

Jedzenie
i napoje

Pamiątki

Obrazy

15%

10%

5%



Lokal z wieloletnią tradycją, początek sięga 1936 r. 
Obecnie kolejne pokolenie rodziny Kudelskich 
dokłada starań, aby podtrzymać wysoki standard 
restauracji, kawiarni i cukierni. Posiadamy własne 
zaplecze cukiernicze, lodziarskie, w karcie menu 
dominuje kuchnia europejska przeplatająca się 
z kuchnią polską. W roku 2014 oddaliśmy do dys-
pozycji dodatkową salę z pełnym zapleczem multi-
medialnym na spotkania towarzyskie i biznesowe.

9:00-22:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Kawiarnia
Tatrzańska
ul. Krakowska 1,
33-100 Tarnów

www.kudelski.pl kawiarnia@kudelski.pl

-10%

RESTAURACJA
RESTAURANT

KAWIARNIA
COFFEHOUSE



Zapraszamy do hotelu, kawiarni i restaura-
cji „U Jana”, których wystrój jest niebanalnym 
połączeniem różnych stylów wkomponowanych 
w zabytkowe wnętrza XIII-wiecznej kamienicy, 
mieszczącej się w samym sercu tarnowskiego 
rynku.

7:00-23:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW

W restauracji
oraz hotelu
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Euro Hotel 
i Restauracja 
U Jana
Rynek 14, 33-100 Tarnów

www.hotelujana.pl

-10%

RESTAURACJA
RESTAURANT

HOTEL
HOTEL



Restauracja „Nasz Młyn” to stylowe, ciepłe i nie-
powtarzalne miejsce. Mieści się w odrestauro-
wanym Starym Młynie w Sufczynie i jest jednym 
z nielicznych takich miejsc w okolicy. Organizuje-
my przyjęcia okolicznościowe, wydarzenia kultu-
ralne, takie jak koncerty, kabarety itp.

11:00-22:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Nasz
Młyn
Sufczyn 306, 
32-852 Dębno

www.naszmlyn.pl biuro@naszmlyn.pl

-10%

RESTAURACJA
RESTAURANT MUSEUM

MUZEUM



Muzeum zostało utworzone w 1977 r. w bu-
dynku Domu Kultury w Jastrzębi. Zbiory muzeum 
zawierają przedmioty związane z dawnym życiem 
mieszkańców Pogórza Ciężkowickiego. Zebrane 
zabytki obrazują dawne metody i narzędzia pracy, 
życie codzienne oraz zwyczaje mieszkańców re-
gionu. Zgromadzone eksponaty można podzielić 

10:00-14:00

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt.:

Rabaty i zniżki:

MUZEUM
MUSEUM

TARNÓW

Bilet cały
 w cenie 

ulgowego
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Muzeum Etnograficzne
„Grociarnia”
33-191 Jastrzębia 1a

www.ciezkowice.pl ckultury@ciezkowice.pl

na kilka grup tematycznych, są 
to: narzędzia do obróbki lnu, 
narzędzia i wyroby kowalskie, 
narzędzia stolarskie, narzędzia 
pomiarowe i całe wyposażenie 
wiejskiego domu.

WSTĘP PO KONTAKCIE
TELEFONICZNYM



Muzeum wchodzi w skład Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Ciężkowice. Najważniejszą część 
ekspozycji stanowi około 200 gatunków ptaków 
prezentowanych w ułożeniu grup systematycz-
nych. Wśród rzadkich gatunków znajduje się po-
nad 20 z Polskiej Czerwonej Księgi, w tym gatunki 
wymarłe. Kolekcja entomologiczna liczy około 
pół tysiąca owadów, głównie motyli. W muzeum 
znajdują się trofea łowieckie, dermoplasty, modele 

Godziny otwarcia:

Maj-wrzesień:
Muzeum czynne: 
Pn.-Pt.: 8:00-16:00 
S.: 10:00-16:00
N.: 12:00-17:00

Październik-Kwiecień: 
czynne od pn. do pt., 
nieczynne w weekendy 

Lipiec-Sierpień:
Muzeum w poniedziałki 
nieczynne.

Bilet cały w cenie
biletu ulgowego

Rabaty i zniżki:

MUZEUM
MUSEUM

TARNÓW
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Muzeum Przyrodnicze
im. Krystyny i Włodzimierza
Tomków w Ciężkowicach
ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

www.muzeum.ciezkowice.pl ckultury@ciezkowice.pl

-10%

roślin naczyniowych oraz skamieniałości i stano-
wiska interaktywne.



Dwór w Kąśnej był spełnieniem marzeń I.J. Pa-
derewskiego o polskim domu. Stałą ekspozycję 
stanowią meble oraz przedmioty użytkowe prze-
kazane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 
Całości dopełniają pamiątki związane z Pa-
tronem miejsca, które przybliżają jego prywatne 
i publiczne życie. Dwór otoczony jest 16 ha 

9:00-15:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Dwór Ignacego Jana
Paderewskiego w Centrum
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice

www.centrumpaderewskiego.pl centrum@paderewski.tarnow.pl

Możliwość
zakupu biletu
ulgowego w

cenie 4 zł

MUZEUM
MUSEUM

parkiem w stylu angielskim 
z urokliwym starodrzewem 
i stawem z wyspą pośrodku. 
Na terenie Centrum znaj-
duje się także Sala Kon-
certowa Stodoła oraz Dom 
Pracy Twórczej przebudow-
any z dworskiej oficyny.

fot. Paweł Topolski 

fot. Paweł Topolski 



Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (CPL) 
- położone jest ok. 10 km na południe od Tarnowa. 
CPL służy jako centrum edukacyjne z bogatą ofertą 
degustacyjną i warsztatową w zakresie kuchni re-
gionalnej stanowiąc idealne miejsce dla miłośników 
turystyki kulinarnej. CPL gromadzi także eksponaty 
rękodzieła ludowego, prowadzi działania eduka-
cyjne w zakresie rolnictwa ekologicznego, a dla 
najmłodszych ogródek edukacyjny. W miejscu tym 
działa kawiarnia oraz sklepik z lokalnymi produktami 
prosto od rolnika.

17:00

Ostatnie wejście
na ekspozycję:

Rabaty i zniżki:

Warsztaty 
kulinarne.

Warsztaty 
i usługi 
płatne.

TARNÓW
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Centrum 
Produktu Lokalnego
w Rzuchowej
33-114 Rzuchowa 1A 

www.cpl.odrolnika.pl grupaodrolnika@wp.pl

 

MUZEUM
MUSEUM



Kameralny zabytkowy hotel na przedmieściach 
Tarnowa. Położony na wzgórzu, otoczony parkiem 
mieści 12 pokoi w budynku głównym, a w „Willi 
w Dolinie” dodatkowe 4 pokoje. W Dworze znaj-
duje się również wykwintna restauracja Belle 
Epoque, łącząca tradycyjną kuchnię dworską 
z nowoczesnymi trendami kulinarnymi.

24/h
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Dwór
Prezydencki
ul. Dworska 1, 33-113 Zgłobice

www.dwor-prezydencki.pl dwor@cristalpark.pl

-10%

HOTEL
HOTEL



Hotel „Cristal Park”*** w Tarnowie to miej-
sce o wyjątkowym kl imacie,  odbiegające 
w swym działaniu od dużych sieciowych hoteli.  
Naszym celem jest zapewnienie gościom wyjątkowej 
atmosfery z wyśmienitą kuchnią, miejscem na relaks 
oraz obsługą na najwyższym poziomie.

24/h
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Hotel Cristal Park
w Tarnowie
ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów 

www.cristalpark.pl hotel@cristalpark.pl

-10%

HOTEL
HOTEL

Hotel otoczony jest urokli-
wym ogrodem, w którym 
z lokal izowane jest  mini 
ZOO. Jest to idealne miejsce 
zarówno na wypoczynek jak 
i spotkania biznesowe.



Hotel „Cristal Park”**** w Dąbrowie Tarnowskiej 
został uruchomiony w 2011 roku i jest jednym 
z niewielu hoteli czterogwiazdkowych w regio-
nie. Znajdą w nim Państwo noclegi w bardzo 
dużych, luksusowo wyposażonych i indywidualnie 
zaaranżowanych pokojach.

24/h
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Hotel Cristal Park 
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Sportowa 2 a, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska

www.dabrowa.cristalpark.pl hotel.dt@cristalpark.pl

-10%

HOTEL
HOTEL

Hote l  „Cr ista l  Park”**** 
w Dąbrowie Tarnowskiej 
jest luksusowym hotelem bi-
znesowym, który zapewnia 
swoim gościom pełny zakres 
usług.

Eleganckie wnętrza Re-
stauracji „Cristal” to miej-
sce niezwykłe, kuszące nie-
powtarzalnymi doznaniami 
kulinarnymi, które pozwalają 
oderwać się od codzienności.



Tarnowskie Centrum Informacji dysponuje 4 poko-
jami 2-osobowymi z łazienką, TV i bezpłatnym Wi-Fi.  
Obiekt znajduje się w centrum miasta na tarnow-
skiej Starówce. 

24/h

Godziny otwarcia
pokoi gościnnych:

Pokój 2-osobowy 
w cenie pokoju 
1-osobowego – do-
tyczy jednej doby.

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Tarnowskie
Centrum Informacji
Rynek 7, 33-100 Tarnów

www.tarnow.travel centrum@tarnow.travel

HOTEL
HOTEL



Zapraszamy na tarnowską Starówkę gdzie mieści 
się nasz lokal. Polecamy pyszne koktajle, kolorowe 
shoty i najlepszą kawę.

12:00-00:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

10% rabatu na 
cały asortyment 
/ deser lodowy + 
kawa czarna lub 

biała za 12 zł

TARNÓW
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Kabaret
Rynek 7, 33-100 Tarnów

PUB
PUBCOFFEHOUSE

KAWIARNIA



Jest to połączenie pubu z kawiarnią, a w dodatku 
w zabytkowym miejscu. „Basteja” posiada swój 
ogródek letni, który mieści się w XVI-wiecznej 
Baszcie.

10:00-00:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Pub
Basteja
ul. Kapitulna 8, 33-100 Tarnów

fb.com/PubBasteja

-15%

PUB
PUB

Na całą kartę (nie do-
tyczy piwa lanego)



Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie jest 
miejską instytucją kultury. Galeria mieści się w neo-
gotyckim Pałacyku w Parku Strzeleckim. Oddział 
galerii znajduje się w budynku dworca kole-
jowego, gdzie prezentowane są prace z kolekcji 
Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej 
(MFMSW). BWA zajmuje się prezentacją sztuki 

Sprawdź godziny
 otwarcia na stronie:
www.bwa.tarnow.pl

BWA – bilet 
ulgowy za 1 zł

MFMSW – wstęp 
wolny

Rabaty i zniżki:

TARNÓW
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Biuro Wystaw
Artystycznych
w Tarnowie
33-100 Tarnów, Pałacyk Strzelecki, ul. 
Słowackiego 1, Dworzec PKP, Pl. Dwor-
cowy 4 (Wystawa stała kolekcji MFMSW)

www.bwa.tarnow.pl biuro@bwa.tarnow.pl

GALERIA SZTUKI
ART GALLERY

współczesnej, najciekaw-
szych zjawisk sztuki polskiej 
ostatnich lat oraz tarnow-
skiego środowiska artystów. 
Prowadzi również programy 
badawcze odnoszące się do 
tożsamości miasta i dzie-
dzictwa kultury współczesnej. 
W oparciu o program Galerii, 
realizowane są zajęcia edu-
kacyjne, przybliżające świat 
sztuki młodym i dorosłym 
widzom. 

fot. Jolanta Więcław



Galeria prezentuje prace plastyczne oraz rę-
kodzieło artystyczne wykonywane przez osoby 
z niepełnosprawnością.

TARNÓW
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Galeria
„Aniołowo”
ul. Żydowska 2, 33-100 Tarnów 

fb.com/galeria.aniolowo aniolowogaleria@gmail.com

GALERIA SZTUKI
ART GALLERY

10:00-15:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

-10%



„Winnica Rodziny Steców” położona jest 
malowniczo na południowo-zachodnim stoku 
wzniesienia Furmaniec w Tuchowie. Można stąd 
podziwiać panoramę od Beskidu Niskiego po 
Beskid Wyspowy oraz Pasmo Brzanki, Masyw 
Wału i Lubinki. W okolicy przebiegają szlaki tu-
rystyki rowerowej i pieszej. Wzniesienie to słynie 
z częstej możliwości podziwiania widoku Tatr. 

Godziny otwarcia:
ustalane 

telefonicznie

Rabaty i zniżki:

TARNÓW

Na każde wino.
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Winnica
Rodziny Steców
ul. Wołowa 60 a, 33-170 Tuchów

www.winnicarodzinystecow.pl mstecv@gmail.com

-10%

WINNICA
VINEYARD

Północną częścią winnica 
graniczy z wielkim komplek-
sem lasów państwowych, 
który jest naturalną kurtyną 
chroniącą winnicę przed wia-
trem północnym.



„Winnica Janowice” to idealna destynacja dla tu-
rystów - na jej szczycie położony jest drewniany 
dom i altana dla gości, gdzie można odpocząć od 
miejskiego zgiełku, delektując się lokalnymi wyro-
bami. Niezwykłe położenie winnicy i malowniczy 
widok na Dolinę Dunajca sprawia, że uchodzi ona 
za jedną z najpiękniejszych winnic w Polsce. 

Godziny otwarcia:
ustalane 

indywidualnie

Rabaty i zniżki:
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Winnica
Janowice
33-115 Janowice, gm. Pleśna

www.winnicajanowice.pl info@winnicajanowice.pl

-5%

VINEYARD
WINNICA

Odbywają się tam grupowe 
degustacje, koncerty muzyki 
klasycznej i jazzowej oraz 
jedyny w Polsce tygodniowy 
festiwal muzyki na winnicy - 
Vitis Music Sfera Festival.



Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie to je-
dyny zawodowy teatr w regionie tarnowskim. To 
w Tarnowie, we współpracy z najwybitniejszymi 
reżyserami, scenografami czy muzykami, produku-
je się nawet do 10 spektakli premierowych rocz-
nie, prezentowanych na festiwalach oraz innych 
scenach teatralnych w Polsce. Zapraszamy do Te-
atru przy Mickiewicza 4, na spektakle komediowe, 

Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

Bilety z Tarnowską 
Kartą Turystyczną 
w cenie 30 zł  od 
osoby, czyli z 25 % 

rabatem. 
Rabat nie obejmuje 
spektakli premierow-
ych, impresaryjnych 
oraz festiwalowych.

TARNÓW

|  TARNOW TOURIST CARD  | 26

Teatr im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie
ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów

www.teatr.tarnow.pl sekretariat@teatr.tarnow.pl

TEATR
THEATRE

muzyczne, dramaty, spektak-
le klasyczne, współczesne 
oraz familijne. 

7:00-22:00



„Południowa Faktor ia” ,  tu  polska l i tera-
tura fantastyczna i klimat wieków średnich 
materializują się w naszym świecie. To malow-
nicze miejsce z pięknymi widokami nie ma na 
celu jedynie pokazać świata średniowiecznego. 
Ono pozwala odczuć go wszystkimi zmysłami. 
Tutaj można osobiście przeżyć to, co do tej 

Godziny otwarcia:

Według indywi-
dualnych ustaleń 

telefonicznych

Rabaty i zniżki:
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Południowa
Faktoria
33-114 Szczepanowice 412

www.poludniowafaktoria.pl biuro@gildiareklamy.pl

-5%

RECREATION
REKREACJA

pory oglądało się jedynie 
na ekranie. Uczty, pojedynki, 
jarmarki etc., a wszystko  to 
okraszone szczyptą magii 
i fantastycznych stworzeń. 
Jeśli chcesz przeżyć fan-
tastyczną przygodę, poczuć 
magię, stawić czoła potwo-
rom…, albo po prostu do-
brze się bawić jedząc, pijąc 
i tańcząc do białego rana, to 
bramy „Południowej Faktorii” 
stoją przed Tobą otworem.



W swojej ofercie mamy wypożyczenie kajaków 
na spływy Dunajcem, Białą, Rabą, Wisłą, Popra-
dem i Przełomem Dunajca. Wypożyczamy kajaki 
na trasy kilkugodzinne i kilkudniowe. Organizu-
jemy spływy dla firm, grup, wieczory kawalerskie 
i panieńskie.

9:00-18:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

WYPOŻYCZALNIA
RENTAL

TARNÓW

Na wynajęcie
1 kajaka
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Kajaki
Dunajcem
Jurków - Kamieniec, 32-860 Czchów

www.kajakidunajcem.pl kajakidunajcem@gmail.com

10 zł



Oferujemy wypożyczenie pontonów na kilku-
godzinne trasy Dunajcem na odcinku Jurków – 
Zakliczyn, Jurków – Isep. Wspaniała rozrywka dla 
rodzin z dziećmi. Organizujemy urodziny, spływy 
firmowe itp.

9:00-18:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

WYPOŻYCZALNIA
RENTAL

TARNÓW

Na wynajęcie
1 pontonu
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Pontony 
Dunajcem
Jurków - Kamieniec, 32-860 Czchów

www.pontonydunajcem.pl kajakidunajcem@gmail.com

20 zł



U stóp Góry św. Marcina, nieopodal centrum mia-
sta, znajduje się obszerny lokal (ponad 1000 m2) 
posiadający: 6-torową, automatyczną kręgielnię 
bowlingową, wiele gier symulacyjnych, 7 stołów 
bilardowych oraz obszerną salę kawiarniano-
klubową gdzie można posiedzieć w gronie zna-
jomych, potańczyć, obejrzeć ważne wydarzenia 
sportowe czy zorganizować urodziny dla siebie 
i przyjaciół lub po prostu przy drineczku miło 
spędzić czas.

15:00-00:00
Godziny otwarcia:

Rabaty i zniżki:

ROZRYWKA
FUN

TARNÓW

|  TARNOW TOURIST CARD  | 30

Kwazar
Bowling Club
Al. Tarnowskich 69, 33-100 Tarnów

fb.com/kwazarbowling kwazarbowling@gmail.com

-20%

Zapraszamy wszystk ich , 
którzy oprócz biernego wy-
poczynku lubią aktywnie 
spędzać wolne godziny. Gra 
w kręgle, bilard, koszykówkę 
to nie tylko sport, ale też 
świetna rozrywka. Zdrowa 
rywalizacja podczas rund gry 
w kręgle czy też innych gier 
mistrzowsko wpływa na przy-
jacielskie relacje. Wywołuje 
wiele śmiechu i pozytywnej 
energii. Zapraszamy, u nas nie 
zaznasz nudy. Rekord naszej 
kręgielni to 264.



Challenge Exit Room to pierwsza w Tarnowie roz-
rywka typu „real escape game”. Uczestnicy gry 
są zamykani w pokoju pełnym zagadek i mają 
60 minut żeby się z niego wydostać. Zagadki są 
powiązane ze scenariuszem pokoju. Escape room 
to świetna rozrywka dla wszystkich (bez względu 
na wiek), którzy się lubią dobrze bawić, śmiać 
i trochę pogłówkować.

Godziny otwarcia:

Wt.-Pt.: 
15:00-22:30

S.-N.: 
12:00-22:30

Rabaty i zniżki:

ROZRYWKA
FUN

TARNÓW
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Challenge
Exit Room
ul. Wałowa 1/5, 33-100 Tarnów 

www.exitroomchallenge.pl exitroomchallenge@gmail.com

-10%



Nasza kawiarnia mieści się na głównym deptaku 
miejskim, skąd śmiało można podziwiać tętniące 
życiem uliczki i przyglądać się z ciekawością, jak 
zmienia się miasto w ciągu dnia. Klientów kusimy 
wyszukanymi, dopracowanymi daniami, których 
składniki starannie wybieramy, upewniając się co 
do ich jakości i świeżości, skupiając się na potrze-
bach osób poszukujących smacznych propozycji 

KAWIARNIA
COFFEHOUSE

TARNÓW
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Kawiarnia
Sofa
ul. Wałowa 15, 33-100 Tarnów 

www.sofatarnow.pl

wegańskich, wegetariańskich 
oraz bezglutenowych. W se- 
zonie letnim goście mogą 
odprężyć się i rozkoszować 
słońcem w ogródku „Sofa 
Garden”.

Pn.-Pt.:
7:00-20:00
S.: 8:00-21:00
N.: 9:00-21:00

Rabaty i zniżki:

-10%

Godziny otwarcia:



Co możesz zyskać z kartą?

Tańsze noclegi
Bezpłatny wstęp lub
rabaty do muzeów, 
galerii, pubów 
i restauracji

Więcej na www.lot.tarnow.pl lub
Fb.com/TarnowskaKartaTurystyczna

Wydawca nie jest autorem zamieszczonych opisów obiektów 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz formę

Zniżki na usługi, 
produkty itp.


