
Bezpieczny city break

KRAKÓW

               #KrakówIsReady
Magia Rynku Głównego z licznymi ogródkami kawiar-
nianymi, urokliwe zaułki na Kazimierzu, Wawel czy 
bulwary Wiślane - to wszystko przyciąga do Krakowa 
i czyni pobyt niezapomnianym. Kraków ma ofertę dla 
każdego: miłośników kultury, sztuki, gastronomii, czy 
rozrywki. Ale jak się w tym wszystkim odnaleźć? Które 
atrakcje wybrać będąc w Krakowie? Co warto zobaczyć? 
Czego spróbować? Na co się zdecydować, kiedy do 
dyspozycji mamy tylko weekend? Przygotowaliśmy 
krótki plan, który możesz dowolnie modyfikować!

Gdzie się zatrzymać?
Zatrzymaj się w jednym z wielu hoteli, hosteli czy 
apartamentów. W trosce o bezpieczeństwo gości, 
obiekty noclegowe w Krakowie wprowadziły rozwią-
zania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia.

Co warto wiedzieć przed 
przyjazdem?
Już od 1 lipca 2020 możesz stać się posiadaczem karty 
#zwiedzajKrakow. Na stronie www.krakow.travel 
na turystów czekają specjalne pakiety promocyjne 
i atrakcyjne zniżki w obiektach turystycznych. 
Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Kraków 
nieodkryty”.
Zwiedzając na własną rękę, warto sprawdzić trasy 
spacerów proponowane w przewodniku „Trzy dni 
w Krakowie”. Można je znaleźć na stronie: 
www.krakow.pl/odwiedz_krakow. Wiele Informacji 
o mieście, jego atrakcjach turystycznych i kulturalnych, 
a także organizowanych wydarzeniach możesz zasięgnąć 
w punktach InfoKraków. Tam też zaopatrzysz się 
w bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne. 
Znajdź punkt InfoKraków najbliżej swojego miejsca nocle-
gowego na stronie: www.krakow.pl/odwiedz_krakow

Co zjeść?
Obwarzanek Krakowski – duma i kulinarny symbol Krakowa. 
Niepozorny, okrągły obwarzanek, posypany makiem, solą 
lub sezamem to niewątpliwie najbardziej charakterystyczny 
krakowski wypiek, posiadający certyfikat Chronione 
Oznaczenie Geograficzne. Budki z obwarzankami goszczą 
na Rynku Głównym, ale też w przejściach podziemnych, 
czy na dworcach.

Lokals poleca: 
• Posłuchaj hejnału z Wieży Mariackiej (Rynek Główny)

• Stań oko w oko ze Smokiem Wawelskim i zobacz, jak   
 zieje ogniem (przy Wzgórzu Wawelskim, obok wejścia  
 do Smoczej Jamy)

•  Odwiedź na Rynku Piotra Skrzyneckiego i usiądź obok  
 niego na chwilę (Rynek Główny 29).

•  Przejdź pieszo z Kazimierza na Podgórze Kładką   
 Bernatka – zobaczysz ilu zakochanych odwiedza   
 Kraków (wejście od ulicy Mostowej)

• Spójrz na Kraków z góry z Kopca Kościuszki 
       (al. Waszyngtona 1) lub Kopca Piłsudskiego 
       (wejście od ul. Zakamycze).

Gdzie zjeść?
Kulinarny.krakow.pl  - to strona, na której znajdziesz wiele 
informacji na temat tradycyjnych krakowskich potraw. 
Kraków, który zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
Gastronomicznej 2019 ma w kwestii dziedzictwa kulinar-
nego wiele do zaoferowania.

Pociągiem 

Krakowski Dworzec Główny obsługuje ruch 
międzynarodowy i krajowy. Jest położony 
w ścisłym centrum miasta i połączony z siecią 
komunikacji miejskiej. Stąd bez problemu przesią-
dziesz się na tramwaj, ale możesz też spacerem 
dojść na Rynek Główny. Na parking na górnej 
płycie dworca podjeżdżają też taksówki.

Autobusem

Dworzec Autobusowy MDA znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. 
W pobliżu zlokalizowane są przystanki komuni-
kacji miejskiej i taksówki.

Samochodem

Decydując się na podróż samochodem, pamiętaj-
cie o strefie płatnego parkowania obowiązującej 
od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-20:00. 
Płać w parkomatach lub w aplikacji. 
W niedzielę opłaty nie obowiązują.

Jak się przemieszczać?
Po Krakowie jeżdżą tramwaje i autobusy w ramach 
linii dziennych i nocnych. Bilet można kupić w licznych 
automatach znajdujących się na przystankach 
i w pojazdach lub w aplikacji. Rozkład jazdy dostępny 
jest na stronie: www.rozklady.ztp.krakow.pl

Pełną informację o ofercie Krakowa znajdziesz 
na stronie www.krakow.pl/odwiedz_krakow

Bazę obiektów znajdziecie na stronie:
www.krakow.pl/odwiedz_krakow

W punktach InfoKraków możesz też wynająć 
profesjonalnego przewodnika, który odkryje 
przed Tobą magiczne oblicze Krakowa.

Jak dotrzeć do Krakowa?

Restauracje, które serwują tradycyjne potrawy 
(Krakowskie Menu Stołeczne) znajdziesz tutaj: 
kulinarny.krakow.pl

   #JesteśmyGotowi



Dzień drugi

SOBOTA
Wieczorny rekonesans
(2,5 godz.)
Po przyjeździe do Krakowa i zakwaterowaniu w hotelu możesz 
wybrać się na wieczorny spacer po Krakowskim Starym 
Mieście. Układ miasta w dużym stopniu decyduje o atmosferze 
Krakowa. Za ścisłe centrum przyjęło się uważać przestrzeń 
zamkniętą Plantami – pasem zieleni i zarazem miejskim 
parkiem – sięgającymi od Barbakanu w obie strony aż po 
wawelskie wzgórze. Od Barbakanu możemy też dojść do Bramy 
Floriańskiej, a po przejściu przez nią kierować się na Rynek 
Główny ulicą Floriańską. To miejsce tętni życiem przez całą 
dobę. Spotkamy tam ulicznych artystów, znajdziemy wiele 
sklepów. Ta niezwykła ulica wyprowadzi nas na Kościół 
Mariacki. Jeżeli znajdziemy się tam o pełnej godzinie – posłu-
chamy hejnału. Dalej warto przejść się wokół Rynku Głównego, 
odwiedzić Sukiennice, których stragany nawet w godzinach 
wieczornych oferują rozmaite pamiątki. Wieczór można 
zakończyć kolacją w jednej z licznych restauracji. Na Rynku 
rozstawione są ogródki i można zjeść pod krakowskim niebem.

Kazimierz (2,5 godz.)
Od wielu lat wszystkie mapy centrum Krakowa, obok 
obszaru zamkniętego Plantami, obejmują również Kazi-
mierz – dawniej odrębne miasto, dziś nieodległą dzielnicę, 
do której trafiamy schodząc z wawelskiego wzgórza. 

Kluczem do zrozumienia dzisiejszej popularności Kazimierza 
jest jego niezwykła, odwieczna tolerancja: w tym miejscu od 
wieków funkcjonowały zgodnie dwa narody i dwie wielkie 
religie – to tutaj niedaleko od synagog wyrastają kościoły 
św. Katarzyny i Bożego Ciała, zaś celem procesji w dniu 
św. Stanisława jest kościół oo. Paulinów „Na Skałce”. 
Z każdego zakątka Kazimierza przemawia do nas krakow-
ska historia – historia polskich Żydów. Odczuwa się ją 
w układzie wąskich ulic i placów targowych, w małych 
kamienicach, synagogach i żydowskich cmentarzach.

W kawiarniach, klubach i galeriach zbierają się tutaj wszyscy 
ci, dla których Rynek i okolice stały się zbyt „turystyczne”. 
Żeby tego doświadczyć, warto wybrać się na spacer w okolice 
placu Wolnica, ulicą Józefa, zwiedzić ulicę Szeroką – gdzie 
co roku odbywa się finałowy koncert Festiwalu Kultury 
Żydowskiej. Kazimierz jest też miejscem szczególnie 
cenionym przez wszystkich miłośników antyków i staroci. 

Krakowski Kazimierz znalazł się także na ekranach kin dzięki 
Stevenowi Spielbergowi, który tutaj kręcił – nagrodzoną 
licznymi Oscarami – „Listę Schindlera”.

Bliżej natury – Błonia, Park 
Jordana, Kopiec Kościuszki 
(2,5 godz.)
W odległości kilkuset metrów od Rynku rozpościera się ogromna 
płaska łąka – Błonia – pełniąca funkcję terenu rekreacyjnego 
i miejsca zgromadzeń. Na organizowanych tu mszach papieskich 
z udziałem Jana Pawła II zbierało się każdorazowo ponad milion 
wiernych. Tu także odbywają się wszelkiego rodzaju festyny. Błonia 
sąsiadują z Parkiem Jordana, w którym znajdziemy wiele atrakcji 
dla dzieci. Z Błoń dobrze widać kopiec Kościuszki. Można tam 
podjechać autobusem, zwiedzić muzeum pod Kopcem, a także 
wyjść na Kopiec i podziwiać panoramę Krakowa.
 

LUB

Nowa Huta – wspomnienia 
PRL-u  (2,5 godz.)
A może nostalgiczna podróż do Nowej Huty, która dziś jest 
największą dzielnicą Krakowa? Nowa Huta powstała na terenie 
ponad 30 istniejących tu wcześniej miejscowości, miała być 
wizytówką Polski w świecie: jej czytelny plan urbanistyczny 
i architekturę w stylu socrealistycznym oparto na wzorcach 
rodzimej architektury renesansowej i barokowej, ale także na 
amerykańskiej koncepcji tzw. „jednostki sąsiedzkiej”. Nowohuckie 
szlaki rozpięte są między historią najdawniejszą i współczesną, 
połaciami chronionej przyrody (Łąki Nowohuckie przy samym 
Placu Centralnym) i potężnym przemysłem. Najciekawszą i naj-
pełniejszą realizacją socrealistycznej architektury w Nowej Hucie 
jest centrum administracyjne kombinatu – zwane także 
„Pałacem Dożów”. Natomiast Plac Centralny jest swoistą 
historią architektury ostatnich 50 lat. Tu właśnie, i w bezpośredniej 
okolicy, oglądamy przykłady socrealistycznego budownictwa, 
jak choćby budynek dawnego kina „Światowid” – dziś siedzibę 
Muzeum PRL-u. W reprezentacyjnej alei Róż postawiono 
w 1973 roku i rozebrano w 1989 roku wielki pomnik Lenina.

Jeden weekend to zdecydowanie za mało, by w pełni 
poznać Kraków i wszystkie jego atrakcje. Można 
jednak wspaniale spędzić czas: zwiedzając, spacerując, 
jedząc, odpoczywając… Można poczuć magiczny klimat 
miasta, co z pewnością zachęci do kolejnych wizyt.

Zwiedzamy Wawel
(3 godz.)
Po śniadaniu, które w Krakowie powinno być królew-
skie, udajemy się na zwiedzanie Wawelu – zamku, który 
jest symbolem królewskiego miasta. Do wawelskiego 
wzgórza dochodzi się zwykle krótką i wąską ulicą 
Kanoniczą. To jedna z najważniejszych, najstarszych 
i najpiękniejszych ulic miasta, o wyglądzie niezmienio-
nym od stuleci.

Kanonicza dobiega do stóp Wawelu. W zamkowych 
wnętrzach  prezentowane są wystawy: królewskie 
komnaty, kolekcja wschodniej sztuki i trofeów wojen-
nych, unikatowy zbiór flamandzkich arrasów, a także 
archeologiczne odkrycia świadczące o ponadtysiąclet-
niej obecności chrześcijaństwa na polskich ziemiach. 
W okresie wiosennym, letnim i wczesno jesiennym 
można podziwiać unikatowe ogrody wawelskie.

Zwiedzić należy także Katedrę Wawelską z królewski-
mi grobami – świadkami historii Polski. U szczytu wieży 
katedralnej prezentowany jest  dzwon Zygmunt, który 
bije tylko przy okazji najdonioślejszych dla kraju 
i miasta wydarzeń.

Na Wawelu należy też obejrzeć rzadkiej piękności 
dziedziniec arkadowy, a także spojrzeć na Wisłę 
i na stojące na drugim brzegu budynki nowoczesnego 
Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz Muzeum 
Manggha, prezentującego sztukę japońską ze 
zbiorów słynnego kolekcjonera Feliksa „Mangghi” 
Jasieńskiego.

Po zejściu nad brzeg rzeki zobaczymy rzeźbę smoka 
wawelskiego i wejście do smoczej jamy – ulubiony cel 
rodzinnych spacerów. Smok zieje prawdziwym ogniem!

Dzień pierwszy

PIĄTEK
Dzień trzeci

NIEDZIELA

Kładka Bernatka-
-Podgórze (3 godz.)
Z Kazimierza ruszamy na Podgórze! Pieszo lub rowerem, 
bo w 2010 roku w miejscu dawnego mostu Podgórskiego 
otwarto kładkę o. Laetusa Bernatka. W ten sposób nazwa 
ulicy Mostowej na Kazimierzu odzyskała swoje dawne, 
dosłowne znaczenie, a efektowna pieszo-rowerowa kładka 
stała się symbolem coraz bliższych związków między 
dzielnicami po obu stronach Wisły, a także najlepszym 
sposobem na dostanie się do serca dzielnicy Podgórze.  
Zakochani odwiedzają kładkę, żeby założyć na niej kłódkę, 
a kluczyk wrzucić do Wisły. Z perspektywy kładki z prawej 
strony dominuje najbardziej charakterystyczna (z dwoma 
wykuszami) z podgórskich kamienic – nazywana „Aleksan-
drowicz” lub „paryską” (1906). Po lewej stronie w nowocze-
sną bryłę nowej siedziby Cricoteki, czyli Ośrodka Dokumen-
tacji Sztuki Tadeusza Kantora wkomponowano budynek 
dawnej podgórskiej elektrowni (1900), najstarszego takiego 
obiektu na terenie obecnego Krakowa. Aby lepiej poznać 
i zrozumieć Podgórze, warto odwiedzić nowo otwarte 
Muzeum Podgórza – najnowszy oddział Muzeum Krakowa.

Opracowanie: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki
Foto: Ela Marchewka, Paweł Krzan, Jan Graczyński/Kraków.pl 


