
 

 

Szanowni Państwo, 

uchylamy rąbka tajemnicy i zapraszamy na kolejną, XXI edycję Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.  

W maju 2019 będziemy eksplorować, poszukiwać i odkrywać – jak co roku wejdziemy do miejsc nieznanych  

i niedostępnych na co dzień. Podczas edycji zatytułowanej Z dreszczykiem zaprosimy Państwa do zwiedzenia 

zabytków związanych z niezwykłymi osobami i wydarzeniami, zachęcimy do odkrywania małopolskich tajemnic, 

tropienia śladów i rozwiązywania zagadek. 

 

We wszystkich zabytkach czekać będą na Państwa gospodarze i przewodnicy, którzy odkryją sekrety tych 

nieoczywistych miejsc. Specjalnie przygotowany program przyprawi o dreszcze wszystkich detektywów 

dziedzictwa – jednak dziś jest on jeszcze wielką tajemnicą. Ciarki może też wywołać informacja, że wstęp do 

wszystkich zabytków i wszelkie aktywności realizowane podczas Dni Dziedzictwa są bezpłatne. 

 

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Samorządu Województwa Małopolskiego, Gospodarzy 

zabytków oraz społeczności lokalnych – zapraszamy! 

 

ZASADY UCZESTNICTWA GRUP ZORGANIZOWANYCH W DNIACH DZIEDZICTWA 2019 

Chcemy zapewnić Państwu komfortowe zwiedzanie, dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami 

udziału grup w Dniach Dziedzictwa 2019. 

 

Grupom zorganizowanym (liczącym powyżej 5 osób) proponujemy udział w oprowadzaniach po obiektach z 

przewodnikiem, w części zabytków dla grup będą dostępne również inne punkty programu. 

Organizatorów wycieczek bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie limitów osób wchodzących na 

oprowadzanie w jednej turze. Limity zostaną określone w PROGRAMIE, który opublikujemy 25 kwietnia 

2019 na stronie dnidziedzictwa.pl. 

 

Grupy zorganizowane zapraszamy do odwiedzenia: 

18–19 maja 2019 

 kościoła pw. Narodzenia NMP w Iwkowej 

 kościoła pw. Narodzenia NMP w Czchowie 

 zamku w Czchowie 

 beluardu w Rożnowie 

25–26 maja 2019 

 wsi Kacwin na Spiszu 

 kościoła pw. św. Bartłomieja w Niedzicy 

 Organów Władysława Hasiora na Przełęczy Snozka 

 

 

 

https://dnidziedzictwa.pl/kosciol-pw-nawiedzenia-nmp-w-iwkowej/
https://dnidziedzictwa.pl/zamek-w-czchowie/
https://dnidziedzictwa.pl/kosciol-pw-narodzenia-nmp-w-czchowie/
https://dnidziedzictwa.pl/beluard-w-roznowie/
https://dnidziedzictwa.pl/wies-kacwin-na-spiszu/
https://dnidziedzictwa.pl/organy-wladyslawa-hasiora-na-przeleczy-snozka/
https://dnidziedzictwa.pl/organy-wladyslawa-hasiora-na-przeleczy-snozka/


 

 

NA WSZYSTKIE PUNKTY PROGRAMU DOSTĘPNE DLA GRUP OBOWIĄZUJE REZERWACJA 

Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz rezerwacyjny, który będzie udostępniony na stronie 

dnidziedzictwa.pl. 

Rezerwacja na I weekend potrwa od 13 maja 2019 od godz. 10.00 do 17 maja do godz. 16.00; na II weekend: od 

20 maja 2019 od godz. 10.00 do 24 maja do godz. 16.00. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

Ze względu na specyfikę i rozmiar krakowskie obiekty prezentowane podczas XXI Małopolskich Dni 

Dziedzictwa Kulturowego nie są udostępniane dla grup liczących więcej niż 5 osób (Pałac Pusłowskich 

w Krakowie, Pałac Potockich w Krakowie, Klasztor Duchaczek z kościołem pw. św. Tomasza i kościół 

pw. Świętego Krzyża w Krakowie, Dom Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie). 

 

BARDZO PROSIMY ORGANIZATORÓW ORAZ PILOTÓW WYCIECZEK O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD.  

W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT: tel. 12 422 18 84 lub dnidziedzictwa@mik.krakow.pl.  

 

Poza Dniami Dziedzictwa również zapraszamy do podróży po Małopolsce. 

Małopolska To Go. Wolno podróżować. 

Portal Małopolska To Go to pomysł, pretekst i zachęta do wyruszenia w podróż. A konkretnie – gotowe trasy 

tematycznych, jednodniowych wycieczek, spacerów i wypraw po Małopolsce. Każda propozycja trasy zawiera 

opis i zdjęcia ciekawych miejsc do odkrycia oraz praktyczne informacje i mapę z nawigacją. Dla ułatwienia 

podzieliliśmy trasy na osiem różnych kategorii (m.in. z dziećmi, sportowe, zabytki, kulinarne), a w znalezieniu 

idealnego miejsca na wycieczkę pomaga rozbudowana wyszukiwarka. 

Zapraszamy do odkrywania regionu i wyruszenia w podróż po fenomenach Małopolski. Zabierzcie Małopolskę 

To Go na drogę i podróżujcie. Wolno. 

malopolskatogo.pl  

dnidziedzictwa.pl
malopolskatogo.pl

