
Co to są „Spacerki po Tarnowie i regionie”? 

To bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po Tarnowie i miejscowościach w regionie. 

Zwiedzanie jest za darmo i odbywa się z przewodnikiem. Nie trzeba zapisywać się 
wcześniej. 

Spacerki odbywać się będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. 

 

 

Zwiedzanie Tarnowa: 

Miejsce zbiórki: Tarnowskie Centrum Informacji 

(Tarnowskie Centrum Informacji to informacja turystyczna w Tarnowie) 

Kiedy: codziennie o godzinie 12:00. Spacer trwa 1,5 godziny. 

Brak barier w poruszaniu się. 

  

 

Zwiedzanie Katedry: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30 – 11:30 i 15:00 – 18:00 oraz 15 sierpnia 
w godzinach: 16:00 – 18:00. 

Soboty w godzinach: 9:30 – 11:30. 

Katedra jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – są 
podjazdy. 

 

 

Zwiedzanie Zalipia: 

Miejsce zbiórki: przed siedzibą Muzeum Felicji Curyłowej. 

Kiedy: niedziele oraz 15 sierpnia o godzinie 11:00. Spacer trwa 2 godziny. 

Dojazd: transport własny. 

Brak barier w poruszaniu się. 

 

 

Zwiedzanie „Skamieniałego Miasta” w Ciężkowicach: 

(„Skamieniałe Miasto” to rezerwat przyrody gdzie jest dużo skał.) 

Miejsce zbiórki: dolny parking, ul. Krynicka przy DW 977. 



Kiedy: niedziele oraz 15 sierpnia o godzinie 13:00. Spacer trwa 2 godziny. 

Dojazd: transport własny. 

W „Skamieniałym Mieście” jest utrudnione poruszanie, ponieważ jest tam dużo skał. 

 

 

Zwiedzanie Czchowa i wzgórza zamkowego: 

Miejsce zbiórki: przy fontannie św. Kingi na Rynku w Czchowie. 

Kiedy: niedziele oraz 15 sierpnia o godzinie 16:00. Spacer trwa 2 godziny. 

Dojazd: transport własny. 

W Kościele są schody. Są schody na zamek oraz są schody na jego terenie i na 
wieżę. 

 

 

Zwiedzanie Iwkowej: 

Miejsce zbiórki: w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej. 

Kiedy: niedziele oraz 15 sierpnia o godzinie 12:00. Spacer trwa 2 godziny. 

Dojazd: transport własny. 

Jest trudne podejście na wieżę. Są schody na wieżę. 

 

 

Zwiedzanie Ryglic: 

Miejsce zbiórki: na parkingu obok Szkoły Podstawowej, ul. Tarnowska 25 w 
Ryglicach. 

Kiedy: niedziele oraz 15 sierpnia o godzinie 10:00. Spacer trwa 2 godziny.  

Dojazd: transport własny. 

Spichlerz jest niedostosowany dla wózków inwalidzkich. 

 

 

 

 

 



Jak zgłosić, że potrzebny jest tłumacz języka migowego? 

• osobiście: Tarnowskie Centrum Informacji, Rynek 7, 33-100 Tarnów 
• zadzwonić pod numer: 14 688 90 90 
• wysłać sms pod numer: 698 633 421 
• wysłać fax: 14 688 90 92 
• napisać wiadomość i wysłać ją przez Messenger: 

https://business.facebook.com/Tarnowskie.Centrum.Informacji/ 
• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: centrum@tarnow.travel  

Trzeba to zgłosić kilka dni wcześniej. 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wydarzeniu, możesz: 

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: 

centrum@tarnow.travel  

• zadzwonić pod numer 14 688 90 90 

• wysłać SMS pod numer 698 633 421. 

   

 „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”. 

mailto:centrum@tarnow.travel

