Oferta zwiedzania Krakowa
Dzień 1.
Wycieczkę po Krakowie proponujemy zacząć do najważniejszego miejsca w mieście
czyli Wawelu (zabytki oraz dzieła sztuki o najwyższej wartości artystycznej
i kulturowej). Zwiedzając z Nami Wawel opowiemy o tajemnicach, legendach
i ciekawostkach tego wyjątkowego miejsca:
 Katedra Królewska - przepiękne sarkofagi w których spoczywają nasi władcy,
gobeliny
znajdujące
się
we
wnętrzu
Katedry
oraz
kaplice
z najsłynniejszą renesansową Kaplicą Zygmuntowską.
 Podziemne krypty katedry z czasów romańskich ,które gromadzą grobowce
bohaterów narodowych i rodziny królewskie.
 Wieża Zygmuntowska z największym starym dzwonem w Polsce, zwanym
dzwonem Zygmunta bijącym w najważniejsze uroczystości oraz przepięknym
widokiem Starego Miasta.
 Zamek królewski – dziedziniec z krużgankami renesansowymi.
 Czakram – magiczne miejsce, które może nadać moc na dalsze zwiedzanie.
 Smocza Jama – zejście do pieczary i spotkanie ziejącego ogniem Smoka
Wawelskiego .
Ciąg dalszy wycieczki ma charakter spaceru Traktem Królewskim przez Stare
Miasto:
 Ulica Kanonicza - najstarsza ulica Krakowa z zabytkowymi kamienicami,
których niegdyś bywali m.in. Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła
i wielu innych słynnych ludzi.
 Zabytki Sakralne Krakowa na czele z kościołem św. Andrzeja, św. Piotra
i Pawła oraz gotyckim kościołem Franciszkanów z niesamowitymi witrażami
Stanisława Wyspiańskiego.
 Ulica Franciszkańska, z którą związany był św. Jan Paweł II – Pałac Biskupów
z oknem papieskim.
 Ulica Bracka prowadząca do Rynku Głównego, gdzie można odpocząć
w słynnej atmosferze tego wyjątkowego miejsca.
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Dzień 2.
Zwiedzanie zaczynamy od serca Krakowa - Rynku Głównego czyli największego placu
średniowiecznej Europy:
 Sukiennice wraz z Podziemnym Muzeum, prezentującym życie dawnego
miasta.
 Kościół Mariacki z jednym z najznakomitszych ołtarzy w Europie wykonany
przez mistrza Wita Stwosza oraz wysłuchaniem na żywo hejnału z wieży
mariackiej.
 Ulica Floriańska – najsłynniejsza ulica Krakowa zakończona słynną Bramą
Floriańską i Barbakanem z częścią dawnych murów miasta, Dom Jana
Matejki, kawiarnia zwana Jamą Michalika.
 Planty – park okalający Stare Miasto z widokiem na
m.in.; Teatrem
im. Juliusza Słowackiego.
 Uniwersytet Jagielloński – dawna Akademia Krakowska, dziedziniec Collegium
Maius, kurant prezentujący najważniejsze postaci w historii uczelni.
Następnie możemy udać się na pobliską słynna dzielnicę Krakowa czyli Kazimierz.
To miejsce pełne jest uliczek, zakątków i zabytków z niepowtarzalnym klimatem:
 Część żydowska - Synagogi i cmentarze żydowskie pokazujące tradycję,
religię i kulturę tego narodu.
 Ulica Szeroka znana z festiwalu muzyki żydowskiej „Szalom”, czy też filmu
„Lista Schindlera”.
 Część katolicka – zabytkowe kościoły, w tym jeden z najstarszych
w mieście, zwany Skałką, w kryptach którego spoczywają wielcy ludzie
kultury i sztuki, m.in.; Czesław Miłosz, Jan Długosz, Stanisław Wyspiański,
Karol Szymanowski, Jacek Malczewski.
Wyżywienie
Po wielu atrakcjach kulturalnych proponujemy smaczny obiad lub kolację w jednej
z restauarcji na Starym Mieście. Miejsce, czas i menu dobierzemy do oczekiwań oraz
potrzeb grupy.
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