
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 
Nazwa szlaku 

 
Karnawał Smaków – Kraków Małopolska 

 

strona www szlaku  
 

http://karnawalsmakow.pl 

 
Koordynator szlaku 

 
Krakowska Izba Turystyki  

 

 
Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

Anna Jędrocha  
Adres 

Św Anny 9 
31-008 Kraków 

Numer 
Telefonu 

 

 
12/4294450 

 
e-mail 

Izba@kit.krakow.pl 

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

 
Kreowanie, rozwój i komercjalizacja produktu markowego turystyki 

kulinarnej w okresie posezonu 

Aktywizacja i stworzenie platformy współpracy dla partnerów 

zainteresowanych  turystyką kulinarną  w Małopolsce (restauratorów, 

hotelarzy, touroperatorów) 

Propagowanie tradycji kulinarnych Małopolski, promocja produktów 

lokalnych, zdrowej żywności, wspieranie lokalnych inicjatyw 

ekologicznych i rolniczych. 

Opis szlaku  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tradycjami kulinarnymi, 
produktami lokalnymi, zdrową żywnością do udziału w Karnawale Smaków – 
Kraków, Małopolska. Nasi partnerzy wspierają lokalne inicjatywy ekologiczne 
i rolnicze, promują dziedzictwo kulinarne Małopolski, Krakowa oraz produkty 
regionalne.  
 „Od dawna towarzyszy mi jedna myśl: skoro jestem Polakiem, to gotuję po 
polsku. A skoro gotuję po polsku, to najlepiej będzie, gdy będę gotował w 
oparciu o te składniki, które mnie otaczają. Cały czas poszukiwałem smaków, 
które wyniosłem z dzieciństwa. To one stanowią pewny fundament, taki pień 
drzewa z którego wyrastały wszystkie inne rzeczy” (Adam Chrząstowski) 
W ciągu dwóch zimowych tygodni zapraszamy do uczestnictwa w różnych 
wydarzeniach związanych z kulinariami, degustacjach, warsztatach 
kulinarnych, seminariach, pokazach, wystawach, itp.  
Karnawał Smaków oferuje wiele możliwości rozrywki, a także edukacji dla 
wszystkich turystów, którzy odwiedzą Kraków i Małopolskę w tym czasie. 
Rekomendowane restauracje i hotele przygotują szeroki wachlarz 
tradycyjnych polskich potraw w dedykowanej „karnawałowej” karcie menu. 



Dla tych, którzy chcą nabyć nowych umiejętności, wybrane restauracje 
oferują warsztaty kulinarne, podczas których będzie można przyrządzić 
własne potrawy według starych, polskich receptur lub odkryć gotowanie z 
lokalnych, ekologicznych produktów w nowoczesny sposób. I oczywiście nie 
zabraknie  konkursów i plebiscytów dla gości,  w których nagrodami będą 
m.in. vouchery na kolacje w rekomendowanych restauracjach. W wybranych 
hotelach krakowskich przed wyjazdem będzie można zakupić smakową 
pamiątkę - produkty lokalne z tzw. „półki regionalnej”.   
 
We invite everybody interested in culinary traditions, local products, healthy 
food to participate in the Carnival of Taste - Krakow, Małopolska. Our 
partners support local environmental and agriculture  initiatives and promote 
culinary heritage of Małopolska, Krakow and regional products. 
For a long time I am accompanied by one thought: if I am a Pole, a cook in 
Polish-style. And while I cook in Polish-style, it would be the best if I cook 
based on the ingredients that surround me. All the time I searched for the 
flavors that I gained from childhood. They are reliable basis, such a tree trunk 
from which all the other things were growing up. (Adam Chrząstowski) 
Within two winter weeks, we invite you to participate in various events 
related to the culinary, tastings, culinary workshops, seminars, shows, 
exhibitions, etc. 
Carnival of Taste offers many possibilities of entertainment and also 

education for all people, who will come to Krakow  and Małopolska region on 

that date. Recommended restaurants and hotels will provide  a wide range of 

traditional Polish dishes in dedicated "Carnival" menu. For those, who want to 

acquire new skills, some restaurants will offer culinary workshops,  where it 

will be possible to cook the own meal according to old, Polish recipes or 

discover cooking from local, ecological ingredients in a modern way.  And, of 

course, there will be contests for guests and tourists, in which the prizes will 

be  vouchers for dinner  at the recommended restaurants.  In selected 

Krakow’s hotels the tourists  will be able to buy  before departure a flavor’s 

souvenir  -  local products from the so-called  "Regional shelves". 

 
 

Co jest wyróżnikiem 
szlaku? 

(główne atrakcje, 
stałe wydarzenia – 

kalendarium) 

Projekt przygotowany na zapotrzebowanie branży turystycznej, od razu 
komercjalizowany , gotowy do pakietowania dla touroperatorów i hotelarzy. 
Zaletą jest to, że organizator czy hotel otrzymuje dla swojego klienta, który 
wykupi usługę turystyczną lub hotelową w okresie karnawału nieodpłatnie 
kartę promocyjno-rabatową, na podstawie której klient może korzystać z 
oferty przygotowanej przez restauracje i partnerów projektu po cenach 
preferencyjnych lub otrzymując drobne gadżety.  
 
Kalendarium jest stałe, zawsze to będzie ostatni tydzień stycznia i pierwszy 
tydzień lutego: 
25.01-9.02.2014 
24.01-8.02.2015 
23.01-7.02.2016     



21.01-5.02.2017 
 

 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 
odpowiedź) 

Regionalną 
 

Tak 

Polską 
 

Tak 

Międzynarodową 
 

 

Tradycyjną 
 

Tak 

Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

 

Inną, jaką? 
 

 

 
Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

 
 
Lipiec 2013 

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

Krakowska Izba Turystyki  

 
ZARZĄDZANIE SZLAKIEM I JEGO PROMOCJA 

 

 
 
 

Jaki jest model 
zarządzania szlakiem? 

Zewnętrzny 
(koordynatorem jest 

zewnętrzna 
instytucja, która nie 
współtworzy szlaku) 

Wewnętrzny 
(koordynatorem jest 

jeden z członków 
szlaku) 

 
 

Inny, jaki? 

 
 
 
 
 
 

KIT w imieniu członków i 
partnerów projektu  

 

 
 

Kto jest głównym 
decydentem?  

Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele: KIT, MOT, 
Urzędu Marszałkowskiego WM oraz partnerów –założycieli projektu 

 
 

Jaki jest roczny 
budżet  

Pomiędzy 10.000 a 20.000 zł 

 



 
Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

tak 
 
 

  

 
 
 

Na co budżet jest 
rozdysponowywany? 

Działania 
marketingowe 

(jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 

Tak  
Strona internetowa, 

media 
społecznościowe, 

produkcja i dystrybucja 
kart  

Tylko w pierwszej fazie 
szkolenia 

 
 
 
 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydaw-
nictwa 

Inne, jakie? 

tak tak Tylko 
dystrybuc

ja kart 
poprzez 

MOT 

tak Informacje prasowe, 
plebiscyty dla czytelników 

 
 

Czy szlak jest 
rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 
plan rozwoju? 

Nie 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
 Komitet Organizacyjny  

 
 
 
 

 
CZŁONKOWIE SZLAKU 

 
 

Ilu jest członków szlaku? 
 

W pierwszej edycji uczestniczyło 10 restauracji, ale formuła jest otwarta 
i do kolejnych edycji mogą dołączać się nowi partnerzy, chcielibyśmy 
mieć docelowo ok. 40 partnerów , nie tylko restauracje , ale także 
producentów  i atrakcje turystyczne  

 
Kto jest członkiem szlaku?  

 
Ilość 



(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

10 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

Mogą dołączyć 

Atrakcje turystyczne 
 

Mogą dołączyć 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

 

Tak 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

Formularz zgłoszeniowy na każdą edycję oddzielny,   

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

Nie 

 
Czy istnieje forma certyfikacji, sprawdzania 
jakości usług/produktów członków, którzy 

chcą wstąpić na szlak? 
 

Tak 

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

Komitet Organizacyjny na podstawie regulaminu 
projektu 

 
 

Czy normy te są sformalizowane, czy 
uznaniowe? 

 

Uznaniowe  

Jeśli sformalizowane, to w oparciu o jaki 
dokument przeprowadzana jest certyfikacja? 

(karty certyfikacyjne, ankiety, wywiady, 
wizyty, audyty) 

 

 
DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 



 
 

Czy szlak posiada gotową 
ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 
klienta ? 

(prosimy dołączyć)  
 

Tak  
Plastikowa karta promocyjno-rabatowa (wielosezonowa) 

+ aktualny program „karnawału” 
Karta jest darmowa  

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

Kalendarium jest stałe, zawsze to będzie ostatni tydzień stycznia i 
pierwszy tydzień lutego: 
25.01-9.02.2014 
24.01-8.02.2015 
23.01-7.02.2016     
21.01-5.02.2017 

 
 

Gdzie można tę ofertę zakupić?  
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

 

 

 

Biuro Turystyczne Tak 

Organizacja lokalna?   

Inny podmiot ? Hotele, biura informacji turystycznej 

Sprzedaż przez Internet ? 
 

Tak 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

W pakietach  

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

Wybrane punkty programu „karnawału” mogą 
być dostępne tylko po wcześniejszym zamówieniu  

Czy oferta jest dostępna dla grup (jeśli tak min. 
czy max. liczba osób w grupie jednorazowo) ?  

Wybrane punkty programu „karnawału” mogą 
być dostępne tylko dla grup – liczba osób 
każdorazowo jest określana przez wykonawcę  

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

Tak 

Jeżeli tak, to na jakich warunkach można ją 
zamówić/ zakupić ? 

Preferowana forma w pakietach turystycznych ub 
w biurach informacji turystycznej  

 
Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

Brak danych 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

Projekt realizowany jest z inicjatywy 
touroperatów i hotelarzy , którzy wprowadzają 
„karnawał” do pakietów 

 


