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Mamy pr zyjemność zaprezentować Państwu pr zewodnik zawierający ofer tę tur ystyki 

biznesowej w Krakowie i Małopolsce, przygotowany specjalnie z myślą o organizatorach spotkań 

oraz imprez integracyjnych i motywacyjnych. W przewodniku znajdziecie Państwo inspiracje do 

organizacji spotkań biznesowych w unikalnych miejscach i niepowtarzalnej atmosferze.

Znaczącą pozycję w wydawnictwie zajmuje ofer ta turystyczna Krakowa i Małopolski, dająca 

odbiorcom szersze spojrzenie na miejsce organizowanych imprez i możliwości przygotowania 

unikalnej ofer ty spotkań. Małopolska to bowiem jeden z  najchętniej odwiedzanych regionów 

w Polsce, w którym ze względu na dziedzictwo historyczne i kulturalne oraz duże zróżnicowanie 

terenu doskonale rozwijają się wszelkie formy turystyki: od miejskiej i  kulturowej, poprzez 

tur ystykę aktywną i   rekreacyjną,  aż po tur ystykę biznesową. Małopolska jest  dobr ze 

przygotowana pod względem infrastruktury turystycznej, dysponuje największą liczbą obiektów 

hotelarskich w Polsce, w tym wieloma obiektami najwyższej klasy.

Małopolska to region znajdujący się na pierwszej pozycji wśród polskich województw 

pod względem l iczby obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

i Przyrodniczego UNESCO i  rozpoznawalnych w świecie atrakcji turystycznych. To tu znajduje 

się udostępniona do zwiedzania średniowieczna Kopalnia Soli w Wieliczce, Szlak Architektury 

Drewnianej skupiający ponad 250 zabytkowych obiektów drewnianych, to tu znajdują się pasma 

górskie Tatr i Beskidów oferujące przestrzeń dla spor tów popularnych i ekstremalnych w zimie 

i  w  lecie oraz bogate smaki lokalnego, góralskiego folkloru. To w  Małopolsce znajdują się 

uzdrowiska bogate w wody mineralne, mające ofer tę dla zdrowia, urody i  rekreacji. To miejsce 

wielu festiwali i imprez spor towych o randze międzynarodowej, przyciągające rokrocznie miliony 

turystów. 

Dołożymy wszelkich starań, aby spotkania w  naszym regionie organizowane były na 

najwyższym poziomie, z dbałością o standard infrastruktury, jakość usług oraz unikalną ofer tę 

regionalną. Wiemy, że to ta ostatnia może stanowić o  wyjątkowej atrakcyjności biznesowych 

spotkań. Mamy wielką nadzieję, że goście odwiedzający Kraków i  Małopolskę na długo 

zachowają w pamięci jej walory i przyjadą do nas ponownie. 

Zapraszamy serdecznie!

MAREK SOWA
Marszałek Województwa Małopolskiego 

JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa
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DLACZEGO MAŁOPOLSKA
I  KRAKÓW

Małopolska – połączenie wszystkiego, co najlepsze, Polska w pigułce. To tu można odnaleźć jurajskie 

skamieniałości dowodzące, że miliony lat temu istniało tutaj morze i jednocześnie zetknąć się z najnowocze-

śniejszą techniką, nauką czy architekturą. Położony na południu Polski region i jego stolica Kraków należą do 

najpiękniejszych obszarów Europy Środkowej. Powodów, dla których warto zorganizować tu spotkanie, jest 

nieskończenie wiele, a oto 10 najważniejszych z nich:

1. Jedna z najatrakcyjniejszych destynacji turystycznych w Europie i na świecie (Kraków, Wieliczka, Tatry, 

Wadowice czy Muzeum Auschwitz-Birkenau), przyciągająca ponad 11 milionów turystów rocznie.

2. Rozwinięta komunikacja i dogodne położenie w centralnej części Europy; Kraków Airport oferuje ponad 

50 bezpośrednich połączeń lotniczych do największych miast europejskich.

3. Jeden z najczęściej wybieranych kierunków turystyki biznesowej w Polsce i miejsce organizacji dużych 

imprez międzynarodowych, między innymi: Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, światowe kongresy czy 

europejskie festiwale.

4. Różnorodna, wciąż rozwijająca się oferta obiektów konferencyjnych (ponad 300 w całym regionie), od 

zabytkowych, przez nowoczesne, do zupełnie niekonwencjonalnych; od kameralnych po bardzo duże.

5. Świetnie rozwinięta baza noclegowa: renomowane hotele międzynarodowych sieci, hotele SPA & wellness 

oraz butikowe obiekty w zabytkowych odrestaurowanych budynkach.

6. Bogaty kalendarz imprez kulturalnych. W samym Krakowie rocznie odbywa się ponad 40 festiwali.

7. Doskonała kuchnia: szeroki wybór lokali gastronomicznych, z czego aż 20 rekomendowanych jest przez prze-

wodnik Michelin 2012. Ponadto 10 produktów regionalnych (z 36 w Polsce) zarejestrowanych zostało w UE.

8. Unikatowa przyroda z niezwykłym krajobrazem, na który składają się bogactwo fauny i flory oraz cenne 

zabytki, co sprawia, że są tu idealne warunki do spotkań w terenie.

9. Walory kulturowe: w Małopolsce znajduje się aż 8 z 18 miejsc w Polsce wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

10. Ogromne zaplecze naukowe – liczne uniwersytety, szkoły wyższe, instytuty naukowe i  instytucje 

badawcze.

A każde spotkanie umilą życzliwi i gościnni mieszkańcy.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. T. Gębuś

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. (po lewej) W. Gorgolewski
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POŁĄCZENIA

LOTNICZE 

Z KRAKOWA

MAPA

KOMUNIKACYJNA

MAŁOPOLSKI

Przybliżony czas przejazdu 
samochodem między miastami

 { Kraków – Nowy Sącz 2 godz. 

 { Kraków – Oświęcim 1 godz. 30 min.

 { Kraków – Tarnów 1 godz. 30 min.

 { Kraków – Wieliczka 30 min.

 { Kraków – Zakopane 2 godz.

Przybliżony czas dojazdu do 
Krakowa z lotnisk

 { Międzynarodowy Por t Lotniczy im. Jana Pawła II  

w Krakowie – Balicach – 15 min.

 { Lotnisko Chopina w Warszawie  

5 godz. (samochodem)   

3 godz. 30 min. (pociągiem + samochodem) 

 { Międzynarodowy Por t Lotniczy Katowice  

w Pyrzowicach   

2 godz. (samochodem)

2 godz. 30 min. (pociągiem + samochodem) 

Małopolska
 { Powierzchnia: 15 190 km2 (5% powierzchni Polski)

 { Liczba mieszkańców: 3,2 miliony

 { Liczba odwiedzających region: 11 milionów w 2011 roku

 { Liczba szkół wyższych: 33 

 { Liczba studentów: 210 tysięcy rocznie
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Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.
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CENTRUM

KRAKOWA

Miasto Kraków
 {  Kraków położony jest na południu Polski w północno- 

-zachodniej  części Małopolski .  Miasto leży na obu 

brzegach Wisły. 

 { Miasto na prawach powiatu.

 { Historia: założone przed IX wiekiem, prawa miejskie 

otrzymało w 1257 roku.

 { Powierzchnia: 326,8 km²

 { Liczba ludności: ponad 759 tysięcy (2011 rok).

Drogi krajowe przebiegające przez 
Kraków

 { nr 4 – Wrocław – Kraków – Rzeszów

 { nr 7 – Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne (granica 

państwa)

 { nr 44 – Gliwice – Oświęcim – Kraków

 { nr 79 – Warszawa – Kraków – Katowice

 { nr 94 – Wrocław – Kraków

Przybliżone odległości od 
najważniejszych polskich miast

 { Gdańsk – 565 km

 { Katowice – 75 km

 { Poznań – 400 km

 { Szczecin – 635 km

 { Warszawa – 295 km

 { Wrocław – 270 km
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Do Małopolski i Krakowa można dolecieć samolotem z ponad 50 miast Europy. Latem uru-

chamianych jest 14 połączeń czar terowych. Województwo pokryte jest siecią połączeń kolejo-

wych, przebiega tu autostrada A4 prowadząca do Wrocławia i Rzeszowa. Po Krakowie można 

podróżować komunikacją miejską, którą obsługuje ponad 90 linii autobusowych oraz 16 linii 

tramwajowych, w  tym szybki tramwaj łączący południe miasta z  centrum. Można skorzystać 

z przewozu busami, EkoTaxi, wynająć samochód, wybrać się na przejażdżkę dorożką lub tram-

wajem wodnym. Rozwinięta jest sieć ścieżek rowerowych i pieszych szlaków spacerowych.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. M. Plewiński 
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Jednym z  najcenniejszych klejnotów Małopolski jest Kraków. Przez pięć wieków był stolicą Polski, 

a w 2000 roku – Europejską Stolicą Kultury. Należy do tych europejskich metropolii, których oblicze ukształ-

towane zostało przez przedstawicieli wielu narodowości. Obecnie stanowi centrum artystyczne i intelektualne 

południowej Polski, a ponadto jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych w Europie. Rynek 

Główny w Krakowie – największy średniowieczny plac w Europie (200 ´ 200 metrów), tak jak przed wie-

kami, stanowi serce tętniącego życiem przez cały rok miasta. Jest miejscem spotkań krakowian, studentów, 

turystów i biznesmenów. W otaczających go 47 kamienicach znajdują się liczne kawiarnie, restauracje, puby, 

galerie, sklepy, księgarnie, muzea. Od lat stragany kwiaciarek uginają się pod ciężarem wielobarwnych kwia-

tów, a gołębie bacznie wypatrują okruchów z  krakowskiego obwarzanka. Upływający czas odmierza grany 

co godzinę z wieży Mariackiej hejnał – jedyny na świecie odgrywany od 600 lat sygnał muzyczny. Najbardziej 

znane budowle Rynku to kościół Mariacki, z największym w Europie gotyckim ołtarzem oraz Sukiennice – naj-

starszy z zachowanych do dziś europejskich składów sukiennych. 

Kraków to jeden z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Na 33 wyższych uczelniach 

Małopolski i Krakowa każdego roku studiuje ponad 210 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Niezmiennie 

wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach uczelni utrzymuje najstarsza (założona w roku 1364)  

polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński, która zapoczątkowała naukowy kierunek rozwoju miasta. Strategia 

rozwoju Województwa Małopolskiego 2014–2020 przewiduje dalsze działania  wzmacniające potencjał eko-

nomiczny regionu. Rozwój nowoczesnych technologii, kapitału intelektualnego i promocja przedsiębiorczości 

to te kierunki, które obok dbałości o dziedzictwo kulturowe i turystykę stanowią esencję otwartej na świat 

regionalnej gospodarki.

KRAKÓW – sto l ica regionu, 
miasto  pr zysz łości ,
miasto  nauki

 { Kraków – dawna stolica Polski, ze Starym 

Miastem wpisanym na pierwszą Listę UNESCO

 { Rynek Główny w Krakowie – największy plac 

średniowieczny w Europie

 { Europejska Stolica Kultury w 2000 roku 

 { centrum artystyczne i kulturalne Polski

 { 33 wyższe uczelnie w Krakowie i regionie, 

w tym najstarszy w Polsce Uniwersytet 

Jagielloński (1364 rok)

 { 210 tysięcy studentów z całego świata

Fot. Grupa A05

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. (po lewej) Daunpol Sp. z o.o.
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Małopolska to prawdziwa skarbnica obiektów UNESCO, gdyż aż 8 z  18 obiektów w  Polsce wpi-

sanych na Listę Światowego Dziedzictwa znajduje się na jej terenie. Wśród wielu klejnotów mało-

polskiej ziemi najjaśniej błyszczy Kraków, w  którym szczególnym zainteresowaniem turystów cie-

szy się Wawel – dawna siedziba polskich królów. To właśnie Wawel oraz krakowskie Stare Miasto 

wraz z  dzielnicą Kazimierz znalazły się na stworzonej w  1978 roku pierwszej Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. To prestiżowe wyróżnienie otrzymało wówczas 

tylko 12 najcenniejszych obiektów na świecie. Wśród nich znalazła się też Kopalnia Soli w Wieliczce –  

najstarsza na świecie czynna kopalnia soli, położona 12 kilometrów na południe od Krakowa. Oświęcim, stary 

gród nad rzeką Sołą, jest dziś znany przede wszystkim z istniejącego tu w czasach II wojny światowej naj-

większego obozu zagłady III Rzeszy. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau jest dzisiaj miejscem pamięci 

i wstrząsającym świadectwem ludobójstwa dokonanego przez hitlerowców w latach 1940–1945. Został uzna-

ny jako obiekt UNESCO w 1979 roku.  Wśród najciekawszych zabytków znajdujących się w okolicy Krakowa 

wymienić należy Kalwarię Zebrzydowską – zabytkowy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymko-

wy. Jako jedyna na świecie kalwaria, 

a jest ich w całej Europie ponad tysiąc, 

została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO w  1999 roku.  

Unikatem na skalę światową są mało-

polskie zabytki architektury drewnia-

nej, które wpisano na Listę UNESCO 

w 2003 roku, są to: Binarowa (około 

1500 roku), Dębno (1335 rok), Lipnica 

Murowana (koniec XV wieku), Sękowa 

(1520 rok). 

OBIEKTY UNESCO – 
„Ocal ić  od zapomnienia”

I I
I

I I I I I I I
I

I I I I I I

I
I I I I  

I

 

SZCZAWNICA

STARY SĄCZ

PIWNICZNA-
ZDRÓJ

MUSZYNA

TUCHÓWZAKLICZYN

CIĘŻKOWICE

CZCHÓW

BIECZ

WOJNICZ

SZCZUCIN

PROSZOWICE

DOBCZYCE

NOWY WIŚNICZ

NIEPOŁOMICE

MSZANA DOLNA

MAKÓW 
PODHALAŃSKISUCHA 

BESKIDZKA

KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA

ALWERNIA

WOLBROM

SKAŁA

WADOWICE
SKAWINA WIELICZKA

LIMANOWA

MIECHÓW

DĄBROWA
TARNOWSKA

RABKA-ZDRÓJ

TRZEBINIA

OLKUSZ

OŚWIĘCIM

CHRZANÓW

BOCHNIA

GORLICE

KRYNICA-
ZDRÓJ

NOWY
TARG

ZAKOPANE

NOWY SĄCZ

KRAKÓW TARNÓW

Wybrane atrakcje

 obiekty UNESCO

 zamki i pałace

 obiekty sakralne

 muzea

Fot. R. Stachurski

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. J. Gorlach
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Małopolska może się poszczycić aż 9 miejscowościami uzdrowiskowymi, w których pobyt może urozma-

icić program dużych wydarzeń i spotkań biznesowych. Sól i wody mineralne to niekwestionowane bogactwo 

regionu, a wodolecznictwo ma tutaj długą, ponadsiedmiowiekową tradycję. W renomowanych uzdrowiskach 

przybywa luksusowych hoteli z ofertą typu SPA & wellness, gwarantując uczestnikom spotkań przestrzeń 

dla relaksu i europejski poziom usług. Unikalny mikroklimat zapewniają Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, 

gdzie w podziemnych komnatach można organizować przyjęcia, spędzić noc, posłuchać koncertu lub zająć 

się ulubionym sportem. Na południu Małopolski króluje perła uzdrowisk polskich – Krynica-Zdrój, z charak-

terystyczną pijalnią w formie oranżerii – jedyną tego typu na świecie. W okresie międzywojennym był to naj-

modniejszy kurort, w którym bawiła cała ówczesna elita kulturalna: pisarze, kompozytorzy, pieśniarze, malarze 

i poeci. Dzisiaj to także jeden z popularnych ośrodków narciarskich w Polsce. W Małopolsce niezwykle atrak-

cyjnym uzdrowiskiem jest też Szczawnica, z unikalną architekturą oraz doskonałymi warunkami do uprawiania 

aktywnej turystyki. Ofertę uzupełniają baseny termalne, w które najbogatsze jest Podhale. Termy w Białce 

i Bukowinie Tatrzańskiej to nowe obiekty z nowoczesną infrastrukturą, wykorzystujące wody o unikalnym 

składzie mikroelementów i pierwiastków. Również stolica Podhala – Zakopane, może poszczycić się base-

nem geotermalnym na Polanie Szymoszkowej oraz aqua parkiem, gdzie zażywając kąpieli, można podziwiać 

niezapomniany widok na Giewont, pasmo Tatr Zachodnich i Gubałówkę. Program imprez biznesowych czy 

wyjazdów motywacyjnych dopełnią wędrówki po małopolskich parkach narodowych: Tatrzańskim, Ojcowskim, 

Babiogórskim, Magurskim, Gorczańskim czy Pienińskim. 

WYPRAWA PO ZDROWIE 
I  URODĘ – termy, 
uzdrowiska, SPA & wellness 

 { Małopolska – najbogatszy region w Polsce 

pod względem liczby miejscowości 

uzdrowiskowych (9 z 44 w Polsce) 

 { bogactwo wód mineralnych i leczniczych: 

chlorkowe, siarczanowe i siarczkowe, 

szczawy

 { 2 uzdrowiska w kopalniach soli w Wieliczce 

(UNESCO) i Bochni

 { 4 kompleksy basenów geotermalnych: Białka 

i Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Szaflary

Fot. J. Mysiński

Fot. S. Tichakorn

Fot. P. Droździk
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Małopolska to również bogata kuchnia, której tradycje kultywowane są od pokoleń. W lokalnych potrawach 

przeplatają się najróżniejsze smaki, w których odnaleźć można wpływy kuchni austriackiej, węgierskiej, ży-

dowskiej, czeskiej czy podhalańskiej. Na mapie małopolskich produktów regionalnych znalazły się najbardziej 

rozpoznawalne marki spożywcze z regionu, chronione unijnym prawem: suska sechlońska (śliwka wędzo-

na), kiełbasa lisiecka, chleb prądnicki, obwarzanek krakowski, jabłka łąckie, sery: oscypek, redykołka i 

bryndza podhalańska, karp zatorski, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca. W trosce o wyrafinowane gusty 

i oczekiwania gości Małopolska rozwija także specjalistyczne szlaki kulinarne, między innymi: Małopolska 

Wieś Pachnąca Ziołami czy Szlak Oscypkowy. Prężnie rozwijają się festiwale i święta tradycyjnych lokal-

nych specjałów. Małopolski Festiwal Smaku jest najstarszą polską imprezą promującą wyjątkowe dziedzictwo 

kulinarne regionu. Do dzisiaj w okresie letnim w największych miastach regionu na kulinarnych odkrywców 

czekają kiermasze produktów lokalnych. Na szczególną uwagę zasługuje też Małopolska Trasa Smakoszy, wy-

tyczona przez certyfikowane karczmy i restauracje regionu. Podążanie nią jest okazją do poznania tradycyjnych 

lokalnych potraw w specyficznej atmosferze, nawiązującej do klimatu galicyjskich karczm i dawnego rytuału 

przyjmowania gości. 

Na kulinarnej mapie Małopolski ważne miejsce zajmuje Kraków, gdzie tradycyjna polska kuchnia spotyka 

się ze światowymi wpływami. W 2012 roku rekomendacje Michelin otrzymały 42 polskie restauracje, z których 

aż 20 zlokalizowanych jest w Krakowie. Z roku na rok krakowska lista miejsc docenionych przez audytorów 

Michelin staje się coraz dłuższa. I tak najwyższą ocenę (3 komplety sztućców) uzyskały restauracje hotelowe: 

Copernicus, Trzy Rybki w Hotelu Starym oraz Wentzl. Przez żołądek do serca – Małopolska i Kraków wciąż 

poszerzają grono swych kulinarnych adoratorów.

MAŁOPOLSKIE SMAKI

 { 10 produktów regionalnych – 

zarejestrowanych przez UE spośród 36 

z Polski

 { 57 produktów tradycyjnych z Małopolski

 { Małopolski Festiwal Smaku – impreza 

kulinarna z najdłuższą tradycją w Polsce, 

gromadzący co roku ponad 400 producentów 

żywności oraz milion odwiedzających

 { Święta Produktów Regionalnych odbywające 

się w Małopolsce od maja do października

Fot. P. Droździk

Fot. M. Zaręba

Fot. M. Zaręba
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W Małopolsce tradycja w wyjątkowy sposób przenika każdą dziedzinę życia, a wiele obrzędów jest wciąż 

kultywowanych. Pochód Lajkonika, konkurs szopek bożonarodzeniowych czy konkurs palm wielkanocnych, 

malowanie chat w Zalipiu czy słynne zakopiańskie wyścigi kumoterek zachwycą każdego. Etnoinspiracje nadal 

przeżywają renesans, a powrót do źródeł jest teraz ogólnoświatowym trendem. Artyści nieustannie szukają 

natchnienia w kulturze ludowej, uznanej za kanon oryginalnego piękna i wzorów wartych tego, by je rozwijać. 

Wpływ tradycji i ludowych zwyczajów szczególnie widoczny jest w architekturze. Styl zakopiański, zapo-

czątkowany pod koniec XIX wieku przez Stanisława Witkiewicza, był odzwierciedleniem podhalańskiej kultury 

ludowej i na stałe wpisał się w tatrzański pejzaż. Do dzisiaj inspirują się nim współcześni projektanci przed-

miotów użytkowych i architekci. Do architektonicznych skarbów regionu z pewnością zaliczyć można również 

zabudowę uzdrowiskową w Krynicy-Zdroju i Szczawnicy, obejmującą charakterystyczne wille, pensjonaty 

i sanatoria. Uczestnicy spotkań mogą tropić ślady tradycji, przemierzając małopolskie szlaki, na przykład Szlak 

Tradycyjnego Rzemiosła. Ten ostatni w ramach festiwalu ETNOmania oferuje szeroki wachlarz wydarzeń spe-

cjalnych i warsztatów, takich jak: kwiatowe warsztaty zalipiańskiej sztuki zdobniczej, bibułkarstwa, koronki 

klockowej, ceramiki czy wikliniarstwa. Folkowa moda widoczna jest też w projektach odzieży. Wzornicy chętnie 

wykorzystują motywy ludowe, a barwne, skrojone zgodnie z nowymi trendami spódnice, kierpce na obcasach 

czy biżuterię można kupić w galeriach, na jarmarkach regionalnych lub targach. Zbiór oryginalnych pamiątek 

z podróży uzupełnią zabawki ze Stryszawy, drewniane naczynia czy wyroby z wielickiej soli.

MAŁOPOLSKA – 
inspirowane t radycją

Propozycje imprez inspirowanych tradycją:

 { wiosna: Kiermasz Wielkanocny w Krakowie 

(z możliwością degustacji przysmaków 

regionalnych), Festiwal Misteria Paschalia

 { lato: Pochód Lajkonika w Krakowie (którego 

dotknięcie buławą przynosi szczęście), 

Parada Smoków (impreza światło i dźwięk 

nad Wisłą u stóp Wawelu), Międzynarodowy 

Festiwal Kultury Żydowskiej na krakowskim 

Kazimierzu, Finał Małopolskiego Festiwalu 

Smaku w Krakowie

 { jesień: Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-

-Zdroju, Recitale Organowe w Tyńcu, Targi 

Sztuki Ludowej w Krakowie, Muzyka w Starym 

Krakowie, Krakowskie Zaduszki Jazzowe 

w klubach i piwnicach starego Krakowa

 { zima: Targi Bożonarodzeniowe na 

Rynku w Krakowie, Konkurs Szopek 

Bożonarodzeniowych, Koncert Noworoczny 

w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
Fot. P. Tokarczyk

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. P. Droździk
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Kraków i Małopolska to jeden z najczęściej wybieranych kierunków turystyki biznesowej w Polsce. W sa-

mym Krakowie w 2011 roku odbyło się prawie 600 międzynarodowych imprez typu MICE. Atutem Małopolski 

i samego Krakowa jest wciąż rozwijana baza kongresowo-konferencyjna, licząca dzisiaj prawie 300 obiek-

tów. Nowoczesne zaplecza konferencyjne, w tym aż 24 obiekty z pomieszczeniami o powierzchni powyżej 500 

m2, funkcjonują na tle wielowiekowej tradycji, bliskiej i nieskażonej przyrody i bogatej całorocznej oferty kultu-

ralnej. Duże zróżnicowanie geograficzne regionu pomoże organizatorom dopasować przestrzeń konferencyjną 

do profilu i charakteru spotkania. Wśród istniejących obiektów konferencyjnych w Krakowie należy wymienić 

te największe: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1200 miejsc), wielofunkcyjną salę 

Uniwersytetu Ekonomicznego (do 1500 miejsc) oraz Targi w Krakowie (do 1800 miejsc). Ciekawą ofertę dla 

organizatorów spotkań mają małopolskie muzea, które poprzez nowoczesne zaplecze audiowizualne stają się 

oryginalną scenerią wydarzeń biznesowych. Warto wymienić między innymi nowy budynek Muzeum Lotnictwa 

Polskiego, który z lotu ptaka przypomina formą wirujące śmigło. Jest to jeden z najnowocześniejszych o naj-

bardziej ekspresyjnej bryle obiekt muzealny w Polsce, w którym można przeprowadzić wydarzenia specjalne 

nawet dla 1000 osób. Dużą przestrzenią w otoczeniu sztuki dysponuje też Muzeum Narodowe z 300 miej-

scami w układzie amfiteatralnym, Muzeum Inżynierii Miejskiej (300 osób), a także Muzeum Niepołomickie 

w Zamku Królewskim. Imprezy biznesowe mogą być również organizowane w przystosowanych do tego celu 

stylowych zabytkowych obiektach, salach teatralnych czy koncertowych, których w Małopolsce nie brakuje. 

Są to między innymi: oddany całkiem niedawno do użytku budynek Opery Krakowskiej (do 800 miejsc), 

Filharmonia Krakowska (do 700 miejsc) czy Teatr im. Juliusza Słowackiego (do 530 miejsc) – budynek 

w stylu eklektycznym, znajdujący się w obrębie pierścienia Plant. 

ZRÓŻNICOWANA BAZA
KONFERENCYJNA

Fot. P. Barszczowski

Fot. P. Barszczowski

Fot. P. Lipowiecki

Projekt: (po lewej) Ingarden & Ewý - Architekci, Kraków, współpraca Arata Isozaki & Associates, Tokyo; Wizualizacja: Monokolor
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Relatywnie duże sale konferencyjne i wiele udogodnień oferują także krakowskie hotele, na przykład: Best 

Western Premier Kraków z salą dla nawet 600 osób.

Kopalnia Soli w Wieliczce, wpisana na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jedna z naj-

bardziej znanych atrakcji turystycznych w Polsce, to niezwykły podziemny świat stworzony przez naturę i czło-

wieka, oryginalna sceneria dla różnych imprez i spotkań biznesowych. Podziemne sale konferencyjne zajmują 

powierzchnię od 100 do 680 m2 i mogą pomieścić nawet do 600 osób jednocześnie. 

W Małopolsce przybywa też nowych inwestycji, które wkrótce wzbogacą ofertę powierzchni konferen-

cyjnych. Centrum Kongresowe ICE (International Conferencing and Entertainment), którego otwarcie pla-

nowane jest jesienią 2014 roku, oferować będzie ponad 36 tysięcy m² przestrzeni konferencyjnej. Będzie to 

nowoczesny obiekt usytuowany w bliskim sąsiedztwie Wisły i głównych atrakcji miasta. W gmachu znajdzie 

się trzypiętrowe przeszklone foyer z widokiem na królewski Wawel – doskonałe miejsce na wystawy i bankiety, 

sala audytoryjna na 2100 miejsc, sala teatralna na 600 miejsc oraz wiele innych sal o różnorodnym przezna-

czeniu. Centrum łącznie będzie mogło pomieścić do 3200 osób. Wkrótce na konferencyjnej mapie Krakowa 

pojawi się też Centrum Konferencyjne Gromada o powierzchni ponad 5000 m2, mogące przyjąć od 2500 

osób na jednym poziomie oraz do 3200 uczestników na 2 poziomach jednocześnie. Niewątpliwie jego atutem 

będzie zaplecze hotelowe z 420 miejscami noclegowymi, a także dogodna lokalizacja. Do końca 2013 roku 

w Krakowie ma zostać również oddana wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa dla 15 tysięcy widzów. 

Najprawdopodobniej wiosną 2014 roku zakończy się także budowa Międzynarodowego Centrum Targowo- 

-Kongresowego EXPO Kraków, które z 13 tysiącami m2 powierzchni użytkowej będzie największym tego typu 

obiektem w Małopolsce.

ZRÓŻNICOWANA BAZA
KONFERENCYJNA

Fot. N C Architekci i 9780 Architekci

Fot. M. Żak

Fot. Daunpol Sp. z o.o.
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Dla organizatorów, którzy cenią otoczenie natury i górskich widoków, doskonałym rozwiązaniem będzie or-

ganizacja imprezy w stolicy Tatr – Zakopanem. O jego wyjątkowości decydują przede wszystkim majestatyczne 

Tatry – najwyższe wypiętrzenie w całym łuku Karpat pomiędzy Alpami a Kaukazem. Ponadto do Zakopanego 

przyciąga turystów góralski folklor, malownicza architektura drewniana i  dziewicza natura. Największymi 

salami i bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze spotkań mogą poszczycić się między innymi 

trzygwiazdkowy Hotel Mercure Kasprowy (dla 1050 osób) z unikatowym widokiem na pasmo Tatr oraz 

czterogwiazdkowy Grand Nosalowy Dwór z 600-metrową powierzchnią konferencyjną, który jest nowoczesną 

enklawą hotelową w bliskim sąsiedztwie stoków Centrum Narciarskiego Nosal. Ciekawą infrastrukturę posiada 

też czterogwiazdkowy Hotel Bukovina, który oprócz centrum konferencyjnego dla 600 osób oferuje uczestni-

kom spotkań przestrzeń dla relaksu w termalnych basenach.

Organizowane już od 1991 roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, goszczące co roku około 2500 

polityków i ekonomistów z Europy Środkowo-Wschodniej, jest dowodem na to, że Małopolska i  jej górskie 

miejscowości mogą z powodzeniem być gospodarzami dużych imprez międzynarodowych. Krynica-Zdrój, 

często nazywana polskim Davos, już wkrótce wzbogaci się o zmodernizowaną Pijalnię Główną, w której wy-

godnie będzie mogło zasiąść 1200 osób. 

ZRÓŻNICOWANA BAZA
KONFERENCYJNA

 { 287 – liczba obiektów konferencyjnych 

w Małopolsce, w tym 131 w samym Krakowie

 { 69 – liczba konferencyjnych obiektów 

zabytkowych w Małopolsce

 { 24 – liczba obiektów dysponujących salą 

powyżej 500 m2 

 { w budowie duże centra kongresowe 

i konferencyjne: między innymi Centrum 

Kongresowe ICE, Centrum Konferencyjne 

Gromada, Hala widowiskowo-sportowa, 

Międzynarodowe Centrum Targowo- 

-Kongresowe EXPO

 { w 2011 roku w samym Krakowie odbyło się 

prawie 600 międzynarodowych imprez typu MICE
Projekt: Ingarden & Ewý - Architekci, Kraków, 
współpraca Arata Isozaki & Associates, Tokyo; 

Wizualizacja: Monokolor

Fot. PeachPerfect

Fot. Daunpol Sp. z o.o.
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Bogactwo atrakcji turystycznych, dobra dostępność komunikacyjna oraz różnorodna, wysokiej klasy in-

frastruktura hotelowa sprawiają, że Małopolska jest jednym z najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce. 

W całym województwie znajduje się obecnie ponad 400 obiektów hotelarskich, w  tym: 14 hoteli pięcio-

gwiazdkowych (10 w  Krakowie), 47 czterogwiazdkowych (25 w  Krakowie) oraz 177 trzygwiazdkowych  

(73 w Krakowie). Są wśród nich hotele należące do międzynarodowych sieci, a do największych w Krakowie 

należą: Novotel Bronowice (305 pokoi), Sheraton Kraków (232 pokoje), Chopin Hotel Cracow (219 pokoi), 

Novotel Centrum (198 pokoi) oraz Radisson BLU (196 pokoi). 

Współczesny rynek turystyczny ujawnia silne związki pomiędzy turystyką biznesową a turystyką kulturo-

wą, a Kraków jest gwarancją zachowania odpowiednich proporcji w tym zakresie. Tutaj znajdziemy również 

stylowe, odrestaurowane butikowe hotele, oferujące serwis i udogodnienia na najwyższym światowym pozio-

mie. Starannie dopracowany wystrój wnętrz jest wizytówką najstarszego hotelu w Krakowie – Hotelu pod 

Różą. Hotel Copernicus, znajdujący się na ulicy Kanoniczej u stóp Wawelu, zachwyca ciekawą architekturą 

i połączeniem przeszłości z wysmakowanym komfortem. Obiekt jest jedynym polskim członkiem elitarnej sieci 

hoteli Relais & Chateaux. Zabytkową perełką jest też Hotel Gródek, z jedynym w Polsce hotelowym muzeum 

archeologicznym. Na szczególnie wymagających klientów czekają także miejsca z widokiem na Rynek Główny, 

na przykład Hotel Wentzl. Od wielu lat w obrębie Starego Miasta swoich gości przyjmują rodzinne zabytkowe 

3 gwiazdkowe hotele: Saski, Pollera czy Polski Pod Białym Orłem.

Hotelową mapę Małopolski współtworzą także obiekty w otoczeniu górskich krajobrazów – w Pieninach, 

Beskidach i na Podhalu. Od kameralnych obiektów w zabytkowych dworach, zamkach, pałacach, po nowo-

czesne hotele z basenami geotermalnymi i bogatą ofertą SPA. W rejonie Beskidów w pełni zasłużoną renomą 

cieszą się: Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju i Modrzewie Park Hotel w Szczawnicy – modernistycz-

na willa przywrócona do dawnej świetności, stając się pierwszym w Pieninach hotelem w standardzie pięciu 

gwiazdek. Ponadto krynicką bazę wzbogacił ostatnio nowy luksusowy obiekt – Czarny Potok Resort & SPA, 

który dysponuje także przestronnym centrum konferencyjnym dla 500 osób.

BAZA HOTELOWA – 
turystyka w Małopolsce

 { ponad 400 obiektów hotelarskich w regionie, 

w tym: 14 hoteli*****, 47 hoteli****,  

177 hoteli***

 { międzynarodowe sieci hotelowe 

 { hotele butikowe oddające klimat regionu

 { hotele w obiektach zabytkowych

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. P. Barszczowski

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. (po lewej) J. Walter
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Kraków i Małopolska to najczęściej wybierany kierunek turystyki biznesowej w Polsce, tworząc arenę 

o wyjątkowej atmosferze i scenerii dla spotkań gospodarczych, konferencji, seminariów czy warsztatów prak-

tycznie przez cały rok. W samym Krakowie odbywa się rocznie  około 9000 imprez biznesowych.  Najlepszą 

rekomendacją dla Małopolski stają się imprezy o charakterze cyklicznym, w których regularnie uczestniczą 

goście z całego świata. Sztandarowym wydarzeniem tego typu jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, 

na które przybywa corocznie ponad 2500 gości uczestniczących w sesjach plenarnych, w Forum Regionów 

czy Forum Inwestycyjnym w  Tarnowie. Do ważnych wydarzeń biznesowych należą także Małopolskie 

Forum Inwestycyjne oraz Annual Business in Małopolska Meeting. Od 2008 roku odbywają się tak zwane 

Konferencje Krakowskie – kilkudniowe fora dyskusji na tematy europejskie, z udziałem polityków, ekspertów 

i naukowców z wielu krajów. Międzynarodowa branża turystyczna spotyka się od 20 lat w Krakowskim Salonie 

Turystycznym, branża stomatologiczna na targach KraKdent, a Krakowskie TARGI Książki to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń międzynarodowych w tej dziedzinie w Polsce. 

Gorący czas dla krakowskiego rynku organizacji wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i politycznych 

to okres polskiej prezydencji w UE w roku 2011. W Krakowie zorganizowano wówczas łącznie 69 oficjal-

nych spotkań polityków i przedstawicieli rządów krajów UE, instytucji europejskich, ekspertów i dziennika-

rzy. Najważniejsze z tych wydarzeń to Europejskie Forum Rynku Wewnętrznego oraz Europejskie Forum 

Turystyki.

Duży rozgłos przyniosły Krakowowi specjalistyczne konferencje ECTAA (posiedzenie Europejskiej Federacji 

Związków Biur Podróży) oraz INMA (spotkanie przedstawicieli mediów europejskich).

WAŻNE WYDARZENIA 
BIZNESOWE W KRAKOWIE 
I  MAŁOPOLSCE 

 { około 9000 spotkań biznesowych rocznie 

w samym Krakowie

 { Kraków – uznane miejsce organizacji 

międzynarodowych konferencji i kongresów, 

w tym między innymi Forum Ekonomiczne 

w Krynicy-Zdroju, Forum Rynku 

Wewnętrznego, Europejskie Forum Turystyki

 { około 10 000 uczestników spotkań w ramach 

Polskiej Prezydencji w UE 

 { zróżnicowane warunki naturalne oraz bogate 

dziedzictwo kulturowe gwarancją udanych 

spotkań typu integracyjno-motywacyjnego 

Fot. Grupa A05

Fot. Grupa A05

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. (po lewej) Grupa A05
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Tradycja ucztowania jest zakorzeniona w Krakowie od wieków. W 1364 roku na krakowskim Rynku słyn-

ną, trwającą 21 dni, ucztę dla pięciu królów na zlecenie Rady Miejskiej i króla urządził zamożny kupiec –  

Mikołaj Wierzynek. Współcześnie wystawne kolacje w specjalnie zaaranżowanych sceneriach są nieodłącznym 

elementem międzynarodowych spotkań, kongresów czy konferencji. 

W Małopolsce różnorodna oferta miejsc, w których można organizować przyjęcia, z pewnością mile za-

skoczy gości ze świata. Uzupełni ją bogactwo kuchni regionalnej, opartej na sezonowych produktach. I tak 

na przykład galeryjne wnętrza Muzeum Narodowego w Sukiennicach na Rynku Głównym dodadzą prestiżu 

każdej imprezie liczącej do 300 osób. Wśród parkowej zieleni romantyczny nastrój zapewni Willa Decjusza (do 

250 osób), której renesansowe balkony będą doskonałym miejscem do rozmów w kuluarach. Dużą atrakcją 

może być też przyjęcie w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” vis á vis Wawelu (do 380 osób). 

Ogrody Muzeum Archeologicznego u stóp Wawelu są idealnym miejscem do aranżacji przyjęć w plenerze, 

nawet dla 900 osób. Do wyjątkowych lokalizacji z pewnością można zaliczyć Kopalnię Soli w Wieliczce, 

wpisaną na pierwszą Listę UNESCO, która aż 327 metrów pod ziemią przyjąć może do 600 osób. Kolejną ory-

ginalną przestrzenią jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, które oprócz funkcji muzealnej pełni także 

funkcję miejsca do organizacji wydarzeń specjalnych, takich jak uroczyste kolacje czy koktajle dla 300 osób. 

Natomiast „pod skrzydłami” Muzeum Lotnictwa w Krakowie, w hangarze lotniczym, można zaaranżować galę 

nawet dla 1000 osób. XIV-wieczny Zamek Królewski w Niepołomicach, dawna rezydencja królewska otoczona 

puszczą, niejednokrotnie stawał się areną wydarzeń istotnych dla historii Polski. Dzisiaj kompleks 5 reprezen-

tacyjnych komnat królewskich i zabytkowych piwnic wraz z rozległym dziedzińcem podniosą rangę każdego 

przyjęcia, nawet dla 800 osób. Na wielbicieli ucztowania w plenerze czeka między innymi Folwark Zalesie, 

gdzie na tle malowniczej panoramy w folwarcznej dwusetletniej zabudowie zorganizować można tradycyjną 

ucztę lub piknik dla prawie 1500 osób. 

GALA DINNER – miejsca

 { około 1500 placówek gastronomicznych 

w regionie

 { unikalne miejsca na spotkania 

pokonferencyjne: między innymi Kopalnia 

Soli w Wieliczce (UNESCO)

 { różnorodna oferta restauracyjna w obiektach 

zabytkowych Małopolski: zamkach, 

pałacach, karczmach regionalnych, a nawet 

w Opactwie Benedyktynów (oparta na 

tradycyjnych recepturach)

 { bogata oferta dań regionalnych: pierogi, 

barszcz, gołąbki, kiełbasa, kwaśnica, ser 

owczy (oscypek) i wiele innych

Fot. Grupa A05

Fot. J. Rojek

Fot. P. Tokarczyk

Fot. (po lewej) Archiwum Restauracji Wierzynek
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Małopolska z Krakowem to jedyna w swoim rodzaju skarbnica pomysłów dla organizatorów wyjazdów 

motywacyjnych lub integracyjnych. Jej atutem jest perfekcyjne połączenie bogactwa środowiska naturalne-

go, oferty kulturalnej i kulinarnej oraz różnorodnej bazy hotelowo-konferencyjnej: od luksusowych obiektów 

Krakowa, Zakopanego czy Krynicy-Zdroju, przez spartańskie warunki tatrzańskich szałasów, po nastrojowe 

zajazdy, zamkowe komnaty czy zrekonstruowane galicyjskie miasteczka. W Krakowie można odkrywać skarby 

Starego Miasta, zabytki żydowskiego Kazimierza albo socrealistyczne klimaty Nowej Huty. W bliskiej oko-

licy stolicy Małopolski uczestnicy spotkań mogą chłonąć sielską atmosferę barwnego Zalipia i Lanckorony –  

miasteczka aniołów, gdzie odbywają się warsztaty pieczenia chleba, wyrobu świec czy lepienia glinianych anio-

łów. Kulinarną przygodę zagwarantują zakonnicy w tynieckim Opactwie Benedyktynów, którzy przygotowują 

posiłki w oparciu o zdrowe produkty wytwarzane według starych receptur. Malownicze pejzaże podkrakow-

skich Dolinek, Ojcowskiego Parku Narodowego czy Puszczy Niepołomickiej zachęcają do spędzania czasu 

blisko natury. Wielbiciele aktywnego wypoczynku mogą powspinać się po skałkach, przemierzyć puszczę na 

rowerze albo odkryć tajemnice jaskiń. Oferta imprez motywacyjnych jest bardzo zróżnicowana: zaczynając od 

wielkich plenerowych rycerskich inscenizacji na tle oryginalnej scenografii średniowiecznych zamków – mię-

dzy innymi w Wiśniczu, Niedzicy i Pieskowej Skale, poprzez odkrywcze miejskie gry integracyjne, których 

uczestnicy podążają ścieżkami królów, artystów i uczonych, a na prestiżowych przyjęciach w stylowych mu-

zealnych wnętrzach kończąc.

POMYSŁY NA WYJAZDY 
MOTYWACYJNE 

Fot. D. Leśniak

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. D. Zaród

Fot. (po lewej) T. Gębuś
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Na tle wyjątkowych walorów przyrodniczych doskonale prezentują się unikalne zabytki kultury i tradycji 

Małopolski. Skarby UNESCO są na wyciągnięcie ręki – z siedemsetletnią Kopalnią Soli w Wieliczce na czele, 

Starym Miastem w Krakowie, ścieżkami Kalwarii Zebrzydowskiej czy perełkami drewnianej architektury 

sakralnej na południu Małopolski. Starannie kultywowane jest dziedzictwo mniejszości narodowych: polskich 

Żydów, Cyganów, górali, Łemków i sądeckich Lachów, których wpływy widać w architekturze, muzyce, literatu-

rze i kuchni. Ślady przeszłości odkrywają małopolskie szlaki kulturowe (ponad 50), do najbardziej znanych na-

leżą: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Renesansu, Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 

czy Szlak Cerkwi Łemkowskich. Na szczególną uwagę zasługują Ścieżki Papieskie obejmujące trasy gór-

skie i kajakowe, którymi wędrował ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Miłośnikom spo-

kojnych wrażeń kulturalnych zaproponować można zwiedzanie zbiorów muzealnych Małopolski: od Muzeum 

Narodowego i Zamku Królewskiego na Wawelu, przez Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, 

Muzeum Farmacji, Sądecki Park Etnograficzny, aż po pamiątki polskich gór w  Muzeum Tatrzańskim 

w Zakopanem. Kraków na mapie aktywnego wypoczynku zajmuje zasłużone miejsce. Dobrze rozwija się sieć 

tras turystycznych i terenów sportowych, takich jak tor kajakowy na Wiśle, a kamieniołom na Zakrzówku gości 

nurków z całej Polski. Sezon na aktywny wypoczynek i dobrą zabawę trwa tutaj cały rok. Zapraszają stadniny 

POMYSŁY NA WYJAZDY 
MOTYWACYJNE 

Fot. P. Zając

Fot. P. Fabijański

Fot. P. Fabijański
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koni – z ośrodkami w Gładyszowie, Swoszowicach czy Raciechowicach, pola golfowe (wraz z infrastrukturą 

klubową i hotelową) w Paczółtowicach czy Ochmanowie, tereny żeglarskie nad Jeziorem Czorsztyńskim 

i Rożnowskim, skałki wspinaczkowe w podkrakowskich Dolinach czy wartkie rzeki na kajakarskie szaleństwo 

(na przykład Dunajec). Na południu Małopolski królują sporty zimowe, przede wszystkim w  barwnym, pełnym 

folkloru Zakopanem, uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju z Jaworzyną w tle i w innych ośrodkach, gdzie można 

zorganizować zawody narciarskie, snowboardowe czy skiturowy spacer. Przestrzeń dla relaksu zapewnią base-

ny geotermalne i bogata oferta zabiegów SPA w 9 małopolskich uzdrowiskach. Mroźne wieczory uatrakcyj-

nią tradycyjne wyprawy konnych lub psich zaprzęgów przy blasku gwiazd, z pochodniami, ogniskiem i góralską 

kapelą, która zapewni hulanki do białego rana.

Uczestnicy zorganizowanych pobytów w Małopolsce i w jej stolicy mogą przez cały rok korzystać z oferty 

kulturalnej. Odbywają się tu międzynarodowe festiwale, takie jak: Sacrum Profanum, Misteria Paschalia czy 

Festiwal Kultury Żydowskiej. 

Więcej propozycji można znaleźć na stronie Krakow Convention Bureau, gdzie zamieszczone zostały najcie-

kawsze, wyłonione w drodze konkursu, autorskie programy imprez motywacyjnych: www.conventionkrakow.pl

POMYSŁY NA WYJAZDY 
MOTYWACYJNE 

 { ponad 400 biur podróży w Małopolsce

 { prawie 40 nagrodzonych pomysłów na 

najciekawsze imprezy integracyjno- 

-motywacyjne w Krakowie i Małopolsce, 

wyłonionych w drodze konkursu 

organizowanego przez samorząd Krakowa 

i Małopolski

 { 4250 kilometrów szlaków tematycznych, 

między innymi Szlak Architektury Drewnianej

 { 2600 kilometrów szlaków rowerowych i 3360 

kilometrów szlaków górskich

 { 300 wyciągów narciarskich, 250 kilometrów 

tras narciarskich

 { 2 pola golfowe

 { 4 baseny geotermalne

 { 9 miejscowości uzdrowiskowych bogatych 

w wody mineralne

 { możliwość uprawiania turystyki aktywnej: 

rakiety śnieżne, quady, spływy, wspinaczka 

i inne

 { specjalna oferta kopalni soli w Wieliczce 

(UNESCO) i Bochni

Fot. P. Zając

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. P. Barszczowski
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Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o solidnych fundamentach. Na 33 wyższych 

uczelniach Małopolski studiuje co roku ponad 210 tysięcy młodych ludzi. Potencjał regionalnych zasobów 

ludzkich i wysokie kwalifikacje pracowników spotkały się z uznaniem inwestorów z całego świata, a ostatnie 

lata to prawdziwy boom inwestycyjny firm z branży usług outsourcingowych. Napływ inwestycji zagranicznych 

do Małopolski trwa nieprzerwanie od początku lat 90., dając regionowi 4 miejsce w Polsce pod względem 

zainwestowanego kapitału. Działania rozwijające ofertę inwestycyjną regionu zostały docenione przez „The 

Finnancial Times” w raporcie European Cities & Regions of the Future ranking 2012/13, w którym uznano, 

że Małopolska posiada najlepszą strategię przyciągania inwestycji spośród wszystkich regionów Europy 

Środkowo-Wschodniej. Ponadto Małopolska i stolica regionu – Kraków, należą do polskiej czołówki pod wzglę-

dem liczby instytucji badawczo-rozwojowych. Kraków stał się siedzibą Narodowego Centrum Nauki finan-

sującego najważniejsze projekty badawcze. To tutaj, w strukturach uczelni wyższych, działają między innymi 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU), Centra Transferu 

Technologii przy AGH i Politechnice Krakowskiej. 

Jednak nowoczesna gospodarka to nie tylko domena uczelni i naukowców. Kraków i Małopolska two-

rzą ofertę instytucjonalną i  biznesową dla różnych gałęzi przemysłu. W Nowym Sączu wkrótce zostanie 

otwarty Park Technologiczny MMC Brainville. Tarnowski Klaster Przemysłowy to mechanika i budownic-

two, a Oświęcim stawia na rozwój branży chemicznej. W położonej niedaleko Krakowa Alwerni powstało 

jedno z najnowocześniejszych studiów filmowych na świecie – Wytwórnia Alvernia Studios, a w Krakowie 

mają miejsce takie inicjatywy  jak: Małopolski Park Technologii Informacyjnych, Europejska Akademia Gier 

Komputerowych czy zlokalizowany w Kampusie UJ Klaster Life Science.

 

POTENCJAŁ OTOCZENIA 
BIZNESU W MAŁOPOLSCE 
I  KRAKOWIE

 { prawie 7000 organizacji pozarządowych 

w Małopolsce, w tym prawie 1000 

działających w turystyce

 { 33 wyższe uczelnie w Małopolsce, w tym 

najstarszy w Polsce Uniwersytet Jagielloński

 { 210 tysięcy studentów z całego świata
Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. (po lewej) Alvernia Studios Sp. z o.o.
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STYCZEŃ 
 { Koncer t Noworoczny w Teatrze   

im. Juliusza Słowackiego,   

www.slowacki.krakow.pl

 { Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 

Rynku Głównym, www.wosp.org.pl

LUTY 
 { Krakowski festiwal „Shanties”, CK Rotunda, 

Tawerna Żeglarska Stary Por t, www.shanties.pl

 { Festiwal Teatrów dla Dzieci, Nowohuckie 

Centrum Kultury, www.nck.krakow.pl

MARZEC 
 { FAFA Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów 

Animowanych w Krakowie, www.ofafa.pl

 { Marsz Pamięci z okazji rocznicy likwidacji getta 

krakowskiego, www.judaica.pl

 { Dni Bachowskie, www.amuz.krakow.pl

 { Audio Ar t Festiwal, www.audio.ar t.pl

 { Targi Wielkanocne na Rynku Głównym,   

www.kongregacja-kupiecka.com.pl

 { Misteria Paschalia, www.misteriapaschalia.pl

 { PAKA Przegląd Kabaretów, www.paka.pl

KWIECIEŃ 
 { Tradycyjne Święto Rękawki, kopiec Krakusa, 

www.dkpodgorze.krakow.pl

 { Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 

Ar tystycznego im. Józefa Piotrowskiego

 { Wadowickie Spotkania Teatralne 

 { Krakowskie Reminiscencje Teatralne,   

www.kr t-festival.pl

 { Off Camera Plus, www.offpluscamera.com

 { Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi, czyli 

Jazz w Krakowie”, www.jazz.krakow.pl

 { Dni Tischnerowskie, www.tischner.pl

MAJ 
 { Miesiąc Fotografii w Krakowie,  

www.photomonth.com

 { Krakowska Noc Muzeów, www.krakowskienoce.pl

 { Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,   

www.dnidziedzictwa.pl

 { Festiwal Muzyki Filmowej, www.fmf.fm

 { Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną,  

www.dkpodgorze.krakow.pl

 { Krakowski Festiwal Filmowy, www.kff.com.pl

CZERWIEC 
 { Selector Festival, www.selector festival.pl

 { Święto Miasta, www.krakow.pl

 { Parada Smoków

 { Lajkonik – tradycyjny pochód ulicami Krakowa, 

www.mhk.pl

 { Krakowska Noc Teatrów, www.krakowskienoce.pl

 { Wianki, www.wianki.krakow.pl

 { Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie,   

www.jewishfestival.pl

 { Ar t Boom Festiwal, www.ar tboomfestival.pl

 { Letni Festiwal Opery Krakowskiej,   

www.opera.krakow.pl

 { Małopolski Piknik Lotniczy,    

www.pikniklotniczy.krakow.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych 

 { Święto Chleba na placu Wolnica,   

www.produktyregionalne.edu.pl

LIPIEC 
 { Festiwal Muzyki z Klasztorów Benedyktyńskich 

Europy, www.benedyktyni.eu

 { Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami,   

www.cracjazz.com

 { Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych,  

www.teatrkto.pl

 { Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Rozstaje”,   

www.rozstaje.pl

 { Letnie Kino na Scenie przy Pompie,   

www.slowacki.krakow.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncer ty 

Organowe, www.dworek.krakow.pl

 { Festiwal Tańców Dworskich Cracovia Danza,   

www.cracoviadanza.pl

SIERPIEŃ 
 { Muzyka w Starym Krakowie 

 { Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

 { Recitale Organowe w Tyńcu,   

www.benedyktyni.eu

 { Festiwal Pierogów, www.krakow.pl

 { Targi Sztuki Ludowej „Cepelia” na Rynku 

Głównym, www.cepelia.krakow.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 

w Zakopanem

 { Coke Live Music Festival, www.livefestival.pl

 { Małopolski Festiwal Smaku na placu Wolnica,  

www.malopolska.pl

 { Noc Cracovia Sacra, www.krakowskienoce.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego 

„Puente del Tango” 

WRZESIEŃ 
 { Krakowska Jesień Jazzowa,   

www.alchemia.com.pl

 { Sacrum Profanum, www.sacrumprofanum.com

 { Krakowskie Miodobranie

 { Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki 

Kameralnej 

 { Marsz Jamników, www.radiokrakow.pl

 { Małopolska Noc Naukowców,   

www.nocnaukowcow.malopolska.pl

 { Babiogórska Jesień

PAŹDZIERNIK 
 { Studencki Festiwal Piosenki,  

www.instytutsztuki.pl

 { „7 ´ Gospel” – Festiwal Muzyki Gospel,  

www.7xgospel.com.pl

 { Krakowskie Zaduszki Jazzowe,   

www.krakowskiezaduszkijazzowe.xt.pl

 { Festiwal Teatralny „Genius Loci”,  

www.laznianowa.pl

 { Unsound Festival Organizator, www.unsound.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej 

w Bobowej

LISTOPAD 
 { Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha 

Conrada, www.conradfestival.pl

 { Targi Książki w Krakowie, www.targi.krakow.pl

 { Festiwal Muzyki Polskiej, www.fmp.org.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & 

Anima, www.etiudaandanima.com

GRUDZIEŃ 
 { Konkurs szopek, www.mhk.pl

 { Festiwal Filmu Niemego,   

www.kinopodbaranami.pl

 { Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Boska 

Komedia”, www.boskakomedia.pl

 { Sylwester na Rynku Głównym,   

www.sylwester.krakow.pl

KALENDARZ KLUCZOWYCH
CYKLICZNYCH IMPREZ 
KULTURALNYCH

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. M. Plewiński

Fot. (po lewej) W. Wandzel
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REKOMENDACJE

Jestem częstym gościem w Krakowie i dlatego nie wahałbym się przed zarekomendowaniem tego słynnego miasta jako idealnego 

miejsca dla każdego, kto poszukuje atrakcyjnego i motywującego miejsca z bogatą historią na zorganizowanie konferencji albo wyjazdu 

motywacyjnego. Kraków posiada wszystkie ważne elementy, które cenią organizatorzy spotkań i imprez motywacyjnych: zachwycającą ar-

chitekturę, świąteczną atmosferę, łatwy dostęp dla międzynarodowych gości z największych miast europejskich, bogate dziedzictwo i kulturę, 

wyróżniające to miasto, oraz przyjacielskich, profesjonalnie przygotowanych na przyjęcie gości mieszkańców, którzy sprawnie posługują się 

językiem angielskim, a także są otwarci i chętni do pomocy. Tylko w Krakowie zorganizujecie Państwo spotkanie w tak niezwykłym i pięknym 

miejscu jak na przykład Uniwersytet Jagielloński, i tylko w Krakowie znajdziecie tak szeroki wybór dobrych hoteli z wyjątkowymi udogodnienia-

mi na potrzeby spotkań, w tym dwa, które są moimi osobistymi faworytami – hotel Radisson SAS i pełen czaru Hotel Copernicus. To miasto 

staje się coraz lepsze jako miejsce organizowania spotkań. Jestem bardzo podekscytowany otwarciem w roku 2014 Krakowskiego Centrum 

Kongresowego ICE, zaprojektowanego w stylu futurystycznym, które stanie się pierwszym, jakże potrzebnym, centrum kongresowym na 

światowym poziomie w Małopolsce.

Ponadto jako region o wyjątkowym dziedzictwie i atrakcjach przyrodniczych Małopolskę, w której granicach leży Kraków, warto rozwa-

żyć podczas planowania spotkań. Warto ją także eksplorować, co można zrobić w ramach niezapomnianego wyjazdu motywacyjnego. Być 

może najbardziej znaną spośród atrakcji tego regionu jest ciesząca się światową sławą Kopalnia Soli w Wieliczce, znajdujący się na Liście 

UNESCO zabytek, który często wykorzystywany jest jako miejsce na zorganizowanie konferencji albo uroczystej kolacji, innej niż zazwyczaj. 

Moje osobiste rekomendacje z pewnością obejmowałyby także liczne zamki, pałace i rezydencje arystokracji z epoki Odrodzenia i Baroku, 

które w Małopolsce znajdują się niemal na każdym kroku. Położone często na wzgórzach i widoczne z daleka, stanowią one jedną spośród 

charakterystycznych cech krajobrazu tego regionu. Wiele z nich można wynająć na konferencję albo wyjazd motywacyjny, które z pewnością 

pozostaną przez długi czas w pamięci wszystkich ich uczestników.

 

W zeszłym roku w kwietniu uczestniczyłem w konferencji w Krakowie. W ciągu wielu lat pracy jako dyrektor generalny ICCA (the 

International Congress and Convention Association) przeprowadziłem wiele wizji lokalnych w różnych miastach na całym świecie. Kraków 

zrobił na mnie ogromne wrażenie. Najbardziej zachwyciły mnie urok miasta i wspaniałe zabytki, wliczając w to Kopalnię Soli w Wieliczce, gdzie 

gościłem na jednej z najbardziej pamiętnych kolacji podczas tej wizyty. Najważniejszy był jednak entuzjazm, zaangażowanie i profesjonalizm 

pracujących tam ludzi. Wszyscy byli świadomi znaczenia konferencji i zrobili, co w ich mocy, by wydarzenie było ogromnym sukcesem – i tak 

się stało. Jestem całkowicie pewien, że wszelkie spotkania międzynarodowe, jakie kiedykolwiek odbędą się w Krakowie, będą miały podobny 

finał i okażą się niezapomnianym wydarzeniem dla jego uczestników. Życzę miastu Kraków wielu sukcesów w przyszłości.

ROB DAVIDSON 
Starszy wykładowca w zakresie  

zarządzania eventami 

TOM HULTON 
Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych 

Targów Przemysłu Spotkań IMEX we Frankfurcie 
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Źródło: www.conventionkrakow.pl

DMC POLAND
30-535 Kraków
ul. Krakusa 9/17
tel. +48 12 397 76 52
fax/tel. +48 12 292 24 68
office@dmcpoland.com
www.dmcpoland.com

GRUPA A05 SP. Z O.O.
31-101 Kraków
pl. Na Groblach 14/2
tel. +48 12 429 62 23
fax +48 12 429 62 87
a05@a05.pl
www.a05.pl

HAXEL EVENTS & INCENTIVE SP. Z O.O.
30-017 Kraków 
ul. Racławicka 58
tel. +48 12 626 11 03
fax +48 12 421 07 77
dorota.goetzen@haxel.pl
www.haxel.pl

BIURO KONGRESÓW JORDAN
31-136 Kraków 
ul. Sobieskiego 22/2 
tel. +48 12 341 61 62, +48 12 341 61 64
fax +48 12 341 61 63
kongres@jordan.pl
www.kongres.jordan.pl

SYMPOSIUM CRACOVIENSE SP. Z O.O.
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 3
tel. +48 12 422 76 00
fax +48 12 421 38 57
info@symposium.pl
www.symposium.pl

TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.
31-586 Kraków
ul. Centralna 41a
tel. +48 12 644 59 32, +48 12 644 81 65
fax +48 12 644 61 41 
biuro@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl 

LISTA PCO 
(Profesjonalnych 
Organizatorów Kongresów)

Fot. Grupa A05

Fot. Grupa A05

Fot. Daunpol Sp. z o.o.
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KRAKOW CONVENTION BUREAU
WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA
URZĄD MIASTA KRAKOWA 
31-004 Kraków 
pl. Wszystkich Świętych 3-4
tel. +48 12 616 60 69/53/77/51 
fax +48 12 616 11 22 
convention@um.krakow.pl
www.conventionkrakow.pl

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE (OPERATOR ICE)
31-513 Kraków 
ul. Olszańska 7
tel. +48 12 424 96 50
fax +48 12 424 96 52
poczta@biurofestiwalowe.pl 
www.biurofestiwalowe.pl
www.icekrakow.pl

WYDAWCA

PARTNERZY

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
31-156 Kraków
ul. Basztowa 22 
tel. +48 12 379 60 00
fax +48 12 379 60 01
turystyka@malopolska.mw.gov.pl
www.visitmalopolska.pl

Tekst: Joanna Buchwald
Konsultacja merytoryczna: 
Piotr Wilczek, Elżbieta Kantor, Beata Paliś
Koordynacja projektu:    
Bogna Stonawska, Dorota Kłos, Anna Nawrot
Projekt graficzny makiety wydawnictwa: 
Ewa Natkaniec

Realizacja wydawnicza: 
Daunpol Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 03-310 Warszawa
tel. 22 664 37 20
biuro@daunpol-pilot.com.pl
www.daunpol-pilot.com.pl

Autorzy i wydawcy starali się, aby tekst niniejszej publikacji był rzetelny, nie odpowiadają jednak za 
ewentualne zmiany zaistniałe po terminie opracowywania materiałów przez wydawnictwo.

Materiały przygotowane na dzień: 1 października 2012 roku

Fot. Daunpol Sp. z o.o.

Fot. W. Majka

Projekt: Ingarden & Ewý - Architekci, Kraków, 
współpraca Arata Isozaki & Associates, Tokyo; 
Wizualizacja: Monokolor

32



Egzemplarz bezpłatny
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