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Krajobraz, Przyroda, Gry

Kraków – najbardziej rozpoznawalna na
świecie polska marka – to miasto magiczne, które nazywane jest „narodowym
Panteonem”, „Atenami Północy”, „słowiańskim Rzymem” albo „polską Jerozolimą.”
Nieprzypadkowo. Od wieków przyciągało jak magnes przybyszów z najodleglejszych zakątków naszego globu swym
niepowtarzalnym klimatem, tradycjami,
nieuchwytnym genius loci, który sprawiał,
że wędrówka jego uliczkami inspirowała
niezwykłą energią artystów i zwykłych zjadaczy chleba. W tej przestrzeni wypełnionej historią, sztuką, architekturą, legendami i liryczną nostalgią wielka historyczna
przeszłość splata się harmonijnie z bogactwem współczesnego życia artystycznego,
kulturalnego, naukowego i towarzyskiego.
Tutaj naprawdę oddycha się Polską podążając ścieżkami królów, artystów i uczonych. Kraków i jego okolice to potencjał
nieograniczonych wprost możliwości
turystycznych. Można tu odkrywać skarby Starego Miasta, zabytki żydowskiego
Kazimierza, Zwierzyńca i socrealistyczne

Krajobraz, Przyroda, Gry

klimaty Nowej Huty. Można także, uciekając od zgiełku metropolii, kontemplować
ciszę w tynieckim Opactwie Benedyktynów, chłonąć sielską XX-wieczną atmosferę Lanckorony, podziwiać malownicze
pejzaże Podkrakowskich Dolinek i Puszczy
Niepołomickiej albo zanurzyć się w przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego.
Gmina Kraków przedstawia Państwu wybrane drogą konkursu propozycje imprez
motywacyjnych, które stanowią jedynie
skromny wycinek bogatej i zindywidualizowanej oferty krakowskiego rynku branży
turystycznej. Głównymi kryteriami wyboru
były : ocena oryginalności pomysłu i formy
jego realizacji, profesjonalne doświadczenie
organizatora oraz rekomendacje Klientów.
Znajdziecie tu programy autorskie o różnorodnej formule – od wielkich plenerowych
inscenizacji, poprzez miejskie gry integracyjne, ekstremalne wyprawy, po kameralne oraz prestiżowe bankiety dla VIP-ów.
Mamy nadzieję, że wszystkie one znajdą
Państwa uznanie, a także spełnią oczekiwania Waszych Klientów.

I
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Okolice Krakowa to kulturowy
krajobraz o niezwykłym bogactwie
zasobów przyrodniczych
i historycznych (...)
Okolice Krakowa to kulturowy krajobraz

z pierwotnym człowiekiem Neolitusem.

o niezwykłym bogactwie zasobów przy-

Poza urzekającą przyrodą nasi Goście

rodniczych i historycznych, atrakcyjny

napotkają podczas wędrówki warownie

pod względem turystycznym, oferują-

na „Szlaku Orlich Gniazd” – renesanso-

cy idealne warunki do relaksu na łonie

wą rezydencję w Pieskowej Skale i ruiny

natury i uprawiania sportu. Krajobraz

gotyckiego zamku w Ojcowie. Posmaku-

tak urozmaicony, jak zróżnicowana jest

ją tam myśliwskiej kuchni i oddadzą się

nasza oferta dla Gości. Można relaksować

rycerskim zajęciom – strzelaniu z kuszy

się, grając w golfa w Paczółtowicach albo

lub z łuku, albo po prostu – będą mo-

nurkować w krystalicznie czystej wodzie

gli chłonąć piękno okolicznych pejzaży.

zalewu Zakrzówek, obok Skałek Twar-

A jeśli ktoś woli wycieczki rowerowe, to

dowskiego, gdzie miał ponoć swoją pra-

zapraszamy do Puszczy Niepołomickiej,

cownię w XVI w. legendarny krakowski

gdzie przemierzając leśne dukty można

mag, który zaprzedał duszę diabłu. Trzeba

dojechać do rezerwatu żubrów.

też koniecznie odwiedzić Dolinki Podkrakowskie – urokliwą krainę wapiennych
wąwozów, jurajskich skał o oryginalnych
formach z licznymi jaskiniami – która
daje szansę wypróbowania swoich sił
fanom wspinaczki i ekstremalnego zwiedzania jaskiń. Będzie też czas na poznanie
prehistorii tej ziemi w Jaskini Wierzchowskiej, największej na obszarze Jury Krakowskiej, oraz ucięcie sobie pogawędki
10

I

Krajobraz, Przyroda, Gry

Krajobraz, Przyroda, Gry

I

11

4 Żywioły, czyli Ekstremalna Przygoda
w Podkrakowskim Kamieniołomie
Miłośników mocnych wrażeń i przygód
zapraszamy do podkrakowskiej dzielnicy
Zakrzówek, nad zalew o krystalicznie
czystej wodzie otoczony urokliwymi
skalnymi ścianami, zwanymi Skałkami Twardowskiego. Jak głosi legenda,
przed wiekami w jednej z tutejszych grot
odbywał swe czarodziejskie praktyki
słynny średniowieczny mag Twardowski.
Uczestnicy imprezy przeżyją ekstremalną
przygodę, odpoczywając na łonie natury.
Poznają tajniki nurkowania pod okiem
zawodowych nurków. Poczują się jak
odkrywcy, nurkując do głębokości 21
metrów przy wrakach starych samocho-

Rycerz z Małego Wawelu
Z wielkomiejskiego zgiełku przeniesiemy naszych Gości w urokliwy pejzaż
Ojcowskiego Parku Narodowego. Podróż
wśród lasów i malowniczych skał szybko
minie, bo podczas jazdy autokarem na
monitorach pokażemy typowe ojcowskie
krajobrazy, a także występujące tu okazy
flory i fauny. Wędrówka rozpocznie się
przy Bramie Krakowskiej – naturalnych
skalnych wrotach wiodących do świata niezmąconej przyrody, endemitów,
o bogatej geologicznej przeszłości.
Przewodnik poprowadzi uczestników
do jednego z malowniczych wąwozów,
gdzie słuchać będzie można odgłosów
przyrody i opowieści o dziejach i przy-
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dów i łodzi. Pod wodą odnajdą granitową
tablicę upamiętniającą Karola Wojtyłę,
późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II,
który właśnie tu pracował jako robotnik
podczas II wojny światowej. Uczestnicy
przeżyją również alpinistyczną przygodę
w okolicznych skałach, zjeżdżając nad
przepaścią w uprzęży podczepionej do
liny albo przechodząc mostami linowymi.
Czeka ich eksploracja Jaskini Twardowskiego, gdzie ponoć jeszcze dzisiaj można
usłyszeć szepty wypowiadanych zaklęć
przez wielkiego maga. Pamiątką eskapady do siedziby czarnoksiężnika będzie
„cyrograf ” wręczony uczestnikom, którzy
po dniu pełnym wrażeń nad zalewem
w Zakrzówku wezmą udział w festynie
połączonym z koncertem znanych gwiazd
polskiej estrady.

Golf&Grill

w którym nagrodami będą rękawiczki
i piłki do golfa. Miłośników strzelectwa
zaprosimy do krytej strzelnicy sportowej,
w której sprawdzą swoje strzeleckie umiejętności, a także wezmą udział w turnieju.
Dzień podsumujemy wspólną kolacją,
podczas której wśród specialites różnych
krajów, podawane będą potrawy kuchni
staropolskiej. Bogata karta win z pewnością dopełni smaku wykwintnych dań
i zadowoli każdego konesera.

Oferujemy relaks na polu golfowym
i strzelnicy sportowej w Paczółtowicach
połączony z wykwintną kolacją w hotelu
Villa Pacoldi. Dzięki fachowej pomocy
licencjonowanych instruktorów golfa,
można będzie poznać zasady tej pięknej
gry wraz z etykietą, a także praktycznie
sprawdzić się w tej dyscyplinie. Na sześciodołkowym polu golfowym zorganizujemy drużynowy turniej Texas Scramble,

Grupa Start travel&events
www.grupastart.com

Biuro Turystyczne Krakus
www.krakus.com.pl

rodniczych zasobach tej ziemi. Grupa
spotka rycerza z pobliskiego zamku, który
oprowadzi po ruinach ojcowskiej warowni
i ugości myśliwskim poczęstunkiem –
staropolskim bigosem oraz potrawami
z rożna. Będzie można spróbować swoich
umiejętności w strzelaniu z łuku, celności
rzucania do celu podkową czy chodzeniu
na szczudłach. Po uczcie zaprowadzimy
uczestników na „Mały Wawel”, do zamku
w Pieskowej Skale. Tam przy lampce
wina kustosz opowie dzieje zabytkowej
renesansowej rezydencji i pokaże najpiękniejsze widoki na okolicę. Fakultatywnie
zwiedzanie Jaskini Łokietka oraz transport rowerowy na terenie Parku Narodowego.

Jaskiniowa Przygoda
Propozycję kierujemy do miłośników
ekstremalnych wypraw i wspinaczki.
Zorganizowani w grupy, pod okiem licencjonowanych instruktorów, którzy będą
czuwali nad bezpieczeństwem, uczestnicy
dotrą w niedostępne turystycznie partie
Jaskini Wierzchowskiej, a potem będą się
uczyć podstaw wspinaczki alpinistycznej
na otaczających ją skałach. Na terenowym
torze przeszkód będą mogli sprawdzić
swoje siły i umiejętności techniczne,
zjeżdżając na linie, wspinając się i prze-

chodząc mostem linowym. Zwiedzą
też samą jaskinię przy użyciu technik
alpinistycznych i speleologicznych – zabawa logiczno-integracyjna. Po zajęciach
przygotujemy spotkanie z człowiekiem
pierwotnym Neolitosem, który opowie,
m.in. o wykorzystywaniu jaskiń przez
ludzi pierwotnych. Imprezę zakończy
wspólna biesiada w sali „Pod Wiszącą
Skałą” połączona z podsumowaniem zajęć
na torze przeszkód oraz wręczeniem
certyfikatów uczestnictwa.
Biuro Usług Turystycznych
„Gacek” Jerzy Roszkiewicz
www.gacek.pl

Biuro Jordan
www.jordan.pl
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W Poszukiwaniu Jaskiniowych Skarbów
Zapraszamy na wyprawę po ukryty skarb
do Jaskini Wierzchowskiej. Jest to propozycja dla tych, którzy lubią ruch i zabawę
w nietypowych miejscach. Wyprawa
będzie profesjonalnie przygotowana
z wytyczoną trasą turystyczną, fachowym
przewodnikiem, który przekaże intrygujące informacje, niezbędne do eksploracji
jaskini i poszukiwania w niej skarbu.

Off Road – Terenowe Szaleństwo
Oferta skierowana jest do osób lubiących
adrenalinę i jazdę w trudnym terenie.
Uczestnicy, podzieleni na grupy wraz
z doświadczonymi kierowcami pokonują
przeszkody samochodami terenowymi.
Jadą jako pasażerowie, ale off road to praca zespołowa, jako piloci muszą współpracować z kierowcą. Istnieje możliwość,
po krótkim instruktażu, samodzielnej
jazdy w terenie pod okiem instruktora.
Do wyboru: jazdy plenerowe, terenowe,
albo na torze CRA (kompleksowy ośrodek

14
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Uczestnicy przedsięwzięcia, zaopatrzeni
w mapki, będą mogli odnaleźć „jaskiniowy
skarb”, np. beczułkę z drogocennym napojem. Spędzą też miłe chwile na biesiadzie
w sali „Pod Wiszącą Skałą” w towarzystwie człowieka pierwotnego Neolitosa
przy muzyce, pieczonym prosiaku, popijając „Radosnego Mamuta” – specjalnie
przygotowany napój jaskiniowy. Uczestnikom wręczone zostaną certyfikaty.

Spotkanie z Żubrem, Rycerzem i Królem
Położona na wschód od Krakowa Puszcza
Niepołomicka była niegdyś ulubionym
miejscem polowań polskich królów. Jeden
z nich w czasie jednego polowania upolował tu 3 łosie, 17 jeleni, 33 dziki, 85 saren,
13 wilków oraz mnóstwo lisów i zajęcy.
Zapraszamy na „bezkrwawe łowy”, nie
konno lecz rowerem, w poszukiwaniu żubrów i rycerzy, a być może też króla. Trasa

Biuro Usług Turystycznych
„Gacek” Jerzy Roszkiewicz
www.gacek.pl

sportu i rekreacji między Jurajskimi
Parkami Krajobrazowymi a Ojcowskim
Parkiem Narodowym). Można będzie
także poszaleć quadami. Każdy z uczestników przed taką jazdą zostanie gruntownie przeszkolony. Po zakończeniu zajęć
w terenie planujemy zwiedzanie trasy
turystycznej w Jaskini Wierzchowskiej
oraz spotkanie z człowiekiem pierwotnym
Neolitosem. Imprezę zakończy poczęstunek oraz zabawa w sali „Pod Wiszącą
Skałą” z podsumowaniem całego dnia.

1, 2, 3 … Start!
Dla zdrowia, dla urody, z ciekawości,
spróbuję… Każdy powód jest dobry, żeby
zacząć dzień bieganiem. A jeśli możemy
pobiegać w przepięknej scenerii krakowskich Plant z instruktorami, którzy zadbają o to, abyśmy rozpoczęli dzień naładowani energią, to warto wstać 40 minut
wcześniej. Tyle bowiem trwa okrążenie

Biuro Usług Turystycznych
„Gacek” Jerzy Roszkiewicz
www.gacek.pl

Krajobraz, Przyroda, Gry

Krajobraz, Przyroda, Gry

I

przebiega przez chronione puszczańskie
tereny, wśród leśnych ostępów. Uczestnicy tych „łowów” podzieleni na grupy,
muszą jak najszybciej pokonać wyznaczone trasy i wykonać poprawnie przewidziane w programie zadania. Zwycięzcy
i pokonani zakończą dzień pełen wrażeń
uczestnicząc w uczcie na zamku niepołomickim, który przez wieki był rezydencją
polskich monarchów.
Intercrac
www.intercrac.com.pl

starego miasta w średnim tempie.
Trening rozpoczynamy rozgrzewką
z instruktorami, a po okrążeniu Plant ćwiczenia rozciągające. Instruktorzy dopasowują intensywność biegu oraz program
ćwiczeń do kondycji grupy. Po zakończonym biegu czas na fit menu. Specjalnie
skomponowane, lekkie i świeże śniadanie
czeka na uczestników biegu w hotelu.
Grupa A- 05 Sp. z o.o.
www.a05.pl
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Nietypowe
zwiedzanie
Krakowa

Będzie inaczej:
niekonwencjonalnie, odkrywczo,
a często zabawnie.

Z pewnością nie będzie to standardowa

dzenia Muzeum Socrealizmu. Wycieczka

wycieczka wyznaczoną trasą z przewod-

tramwajem – kawiarnią pozwoli poznać

nikiem, który poprowadzi uczestników

najbardziej urokliwe krakowskie pejzaże.

w zaułki Krakowa, by opowiadać o jego

Nagrodami w tej nietypowej wędrówce

zabytkach. Będzie inaczej: niekonwen-

będą kosze z krakowskimi smakołykami,

cjonalnie, odkrywczo, a często zabawnie.

oryginalne souveniry oraz certyfikaty

Proponujemy interaktywną grę z historią

„Przyjaciel Krakowa.” Ale najcenniejszą

i kulturą w tle. Nasi Goście będą w ze-

– wspomnienia, wrażenia i emocje ze

społach wykonywali przydzielone zada-

wspólnej zabawy pod Wawelem.

nia i rozwiązywali zagadki z przeszłości.
Dotrą do najciekawszych, a często ukrytych klimatów Starego Miasta, żydowskiego Kazimierza, Zwierzyńca i Nowej
Huty. Pieszo, dorożką, meleksem, wiślaną
barką i samochodem z okresu realnego socjalizmu. Przyda się w tej zabawie
szczypta wiedzy, ale przede wszystkim
spostrzegawczość, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i poczucie humoru. Stworzymy uczestnikom możliwość
samodzielnego nakręcenia etiudy o Krakowie, w oparciu o współpracę z profesjonalną ekipą filmową, wcielenia się w rolę
Lajkonika lub przekupki, albo też zwie16
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Camera on
Zapraszamy do poznania Krakowa
w sposób niezwykły i pozostający nie
tylko w pamięci uczestników... bo także
na taśmach filmowych. Główny cel to
integracja i dobra zabawa, a wszystko to
na tle magicznego Starego Miasta. Projekt
ma na celu zainspirowanie uczestników
do twórczego myślenia, współpracy
i działania w grupie. Uczestnicy zostają
zapoznani z procesem tworzenia etiud
filmowych lub teledysków. W niewielkich grupach, pod egidą doświadczonych
instruktorów – animatorów uczestnicy
tworzą swój własny film od momentu
kreacji scenariusza, poprzez reżyserię
zamierzonych zdjęć aż po charakteryzację i dobór odpowiedniej scenografii.
Pierwszym etapem pracy nad filmem są

Mozaika Krakowska
Nasza propozycja pozwala uczestnikom
interaktywnie odkrywać uroki krakowskiego Starego Miasta, poznawać tradycje
i lokalne legendy. Podzieleni na grupy,
otrzymują „roadbooks” – instrukcje zwiedzania, wraz z tabelą punktów i planem
miasta. Celem zespołowego działania
jest odnalezienie wskazanych obiektów,
będących najważniejszymi atrakcjami
turystycznymi Krakowa (Collegium
Maius, Wawel, Bazylika Mariacka, Rynek
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warsztaty z profesjonalnymi filmowcami,
którzy przekażą podstawowe informacje
na temat tworzenia filmów. Na początku
powstaje pomysł epizodu filmowego, aby
wieczorem zaprezentować jak najwięcej
ciekawych zakamarków Krakowa. Filmy
zostaną zmontowane w profesjonalny
sposób z napisami czołowymi, muzyką i
logo firmy producenckiej, tak aby każdy
uczestnik poczuł własny wkład w realizację filmu, zrozumiał założenia i cele
projektu. W trakcie gali „oskarowej”
(w jednym z krakowskich kin, ewentualnie
eleganckiej restauracji) zostaje przedstawiony krótki film pokazujący kulisy
produkcji etiudy filmowej i pracy w grupach. Głównym punktem wieczoru jest
oczywiście sama projekcja stworzonych
etiud i rozdanie nagród filmowych oraz na
zakończenie uroczysty bankiet.

Łowcy Legend i Mitów
Oferujemy alternatywną formę zwiedzania
Krakowa, którą nazwaliśmy miejską grą
terenową. Umożliwia ona interaktywne
poznanie miasta, jego historii, kultury i zabytków. Będzie można dokładnie poznać
teren Starego Miasta Krakowa wraz ze
Wzgórzem Wawelskim. Uczestnicy imprezy, podzieleni na grupy, otrzymają koperty
z zadaniami oraz mapy Krakowa z dalszymi wskazówkami. W punktach zaznaczo-

Nowa Huta – 300% Normy

Biuro Turystyczne Krakus
www.krakus.com.pl

Główny, Teatr im. J. Słowackiego, Brama
Floriańska). Tam na uczestników oczekują profesjonalni przewodnicy, którzy
poza przekazaniem informacji o miejscu, zadadzą pytania i wyznaczą dalsze
zadania do wykonania, np. odegranie roli
Lajkonika czy zatańczenie Krakowiaka.
W niektórych miejscach dobre odpowiedzi nagradzają degustacją polskich
tradycyjnych trunków lub papieskimi
kremówkami. Zwycięska grupa otrzymuje
nagrodę, a najbardziej aktywni uczestnicy
certyfikat i tytuł „Przyjaciela Krakowa”.

Proponujemy bliższe poznanie Nowej Huty
– dzielnicy Krakowa zbudowanej w okresie
realizmu socjalistycznego. Pokażemy sztandarowy obiekt architektoniczny socrealizmu – najstarszy plac Nowej Huty – Plac
Centralny wraz z pięcioma rozchodzącymi
się od niego alejami. Przewidzieliśmy także
zwiedzanie legendarnej świątyni – kościoła
nazywanego Arką Pana, który odegrał ważną rolę jako kolebka i ostoja tutejszej „Solidarności” oraz „Teatru Ludowego.” Podczas

Socrealistyczny Kraków

Intercrac
www.intercrac.com.pl
Zapraszamy do udziału w rajdzie po
Krakowie samochodami z epoki realnego
socjalizmu -słynnymi polskimi „Syrenami”, „Warszawami” i „Fiatami”. Będzie to
niekonwencjonalny rajd ukazujący mało
znane oblicza Krakowa. Jego uczestnicy
podzieleni zostaną na grupy. Na spotkaniu
z instruktorami otrzymają przewodniki,
mapy miasta oraz listę pytań i zadania do
rozwiązania. Ich wykonanie będzie wyma-

Nietypowe zwiedzanie Krakowa
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nych na mapie oczekują na nich aktorzy
przebrani w stroje z epoki z instrukcjami
dotyczącymi kolejnych zadań. Zadaniem
uczestników będzie odnalezienie wskazanych obiektów, cennych eksponatów, detali
architektonicznych, bądź też odczytaniu
starych inskrypcji. Gra pozwala połączyć
ogólną wiedzę ze spostrzegawczością,
pomysłowością, kreatywnością, umiejętnością poruszania się w terenie oraz zdolnością nawiązywania kontaktów i umiejętnością pracy w zespole.
Grupa Start travel&events
www.grupastart.com

tej peregrynacji w czasy PRL-u odwiedzimy
bar mleczny na Placu Centralnym i kultową
restaurację „Stylowa”, gdzie wieczorami
do dziś organizowane są dancingi. Poznać
można także współczesne oblicze Nowej
Huty, środowisko i dokonania nowohuckich
twórców kultury. Będzie można nagrać, według własnego pomysłu, teledysk z tutejszą
grupą hip-hopową działającą przy Teatrze
Łaźnia Nowa, a także spróbować swoich
sił na warsztatach graffiti, gdzie zawodowi
graficiarze pomogą uczestnikom stworzyć
własne logo.
Biuro Turystyczne Krakus
www.krakus.com.pl

gało pewnych praktycznych umiejętności,
lecz przede wszystkim poczucia humoru
i gotowości do wspólnej zabawy. Trzeba
będzie np. pomóc krakowskiej przekupce
w sprzedaży warzyw lub sfotografować
dziwne niecodzienne zdarzenia. Naszych
gości zaprowadzimy w zaułki starego
Krakowa, do dawnej żydowskiej dzielnicy
Kazimierz, a także umożliwimy poznanie
socrealistycznej architektury Nowej Huty.
Najlepsze rajdowe ekipy zostaną nagrodzone.
DMC Poland
www.dmcpoland.com
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Kraków Szybko i Ekologicznie
Nasi Goście udadzą się w podróż meleksem, by dotrzeć do najpiękniejszych
zabytków Krakowa. W słuchawkach usłyszą muzykę historii związaną z tradycją
starego Krakowa – dźwięki kajdan przy
wieży Ratusza, odgłosy zabawy przy Jamie
Michalika i powitalne fanfary przy Bramie
Floriańskiej. Uczestnicy zostaną obdarowani zdjęciami najpiękniejszych obiektów architektury i rzeźby w zamian za
rozpoznanie ich na trasie wycieczki; może
to być pomnik Światowida albo wielki

żaglowiec na budynku Izby Handlowej.
Najbardziej spostrzegawczy otrzymają
drobne upominki. Dotrą na Zwierzyniec,
w pobliże klasztoru Norbertanek na
Salwatorze, skąd krakowskim Tramwajem-Kawiarnią „Orient Ekspress” udadzą
się w dalszą podróż, by zza kawiarnianego
stolika, przy filiżance kawy, herbaty lub
kuflu piwa, podziwiać najpiękniejsze
krakowskie pejzaże, w tym widok na
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Na wszelkie pytania odpowie
towarzyszący w tej podróży kompetentny
i fachowy przewodnik.

Niezwykły Kraków – Rajd Fotograficzny
Proponujemy nietypowe zwiedzanie
Krakowa. Uczestnicy podzieleni na grupy
z własnym przewodnikiem otrzymują
aparaty fotograficzne imapy Krakowa. Ich
zadaniem jest dotarcie do wyznaczonych
miejsc i zrobienie zdjęć najcenniejszych
krakowskich zabytków. Na trasie swej
wędrówki spotykają postacie związane
z Krakowem – np. Lajkonika – które będą
im przekazywały dodatkowe wskazów-

ki dotyczące kolejnych zadań. Podczas
rajdu fotograficznego znajdzie się czas
na wypicie filiżanki aromatycznej kawy
i zjedzenie ciastka w jednej z kafejek na
Rynku Głównym. Na mecie rajdu wszyscy
uczestnicy spotkają się na schodach Ratusza miejskiego, gdzie zrobione im zostanie
wspólne, pamiątkowe zdjęcie. W dniu
następnym wykonane przez naszych
turystów zdjęcia umieszczone zostaną
w specjalnie przygotowanych albumach
z logo firmy.
DMC Poland
www.dmcpoland.com

Biuro Jordan
www.jordan.pl

Od 29 września 2010 r. impreza "Magiczny
Kraków - integracja i zwiedzanie" została
anulowana.
W związku z tym, Polskie Biuro Podróży
Orbis nie jest już rekomendowanym
organizatorem imprez motywacyjnych
w Krakowie.

Gra w Miasto
Gdzie można posłuchać ciekawych
historii opowiedzianych przez Mikołaja
Kopernika, średniowieczną mieszczkę,
rycerza czy Stańczyka? Biorąc udział w
„Grze w Miasto” - nietypowym zwiedzaniu Krakowa w 10 osobowych zespołach.
Każdy zespół ma swojego przewodnika,
oznakowanie, plan miasta z naniesionymi
miejscami, do których ma dotrzeć oraz
zadania do wykonania. Zespoły poruszają
się po mieście meleksami. W każdym
punkcie na Gości czeka przewodnik
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w stroju związanym z miejscem zwiedzania i opowiada o historii danego miejsca
oraz wyznacza zadanie do wykonania.
Grupy zbierają pieczątki w specjalnie
zaprojektowanych zeszytach, w których
znajdą się także pytania i wskazówki.
Wszystkie grupy kończą zwiedzanie lunchem, gdzie oddają zeszyty komisji.
Wieczorem spotykają się na wspólnej
kolacji połączonej z oglądaniem slajdów
z przedpołudniowej zabawy. Rozdawane
są upominki i nagrody dla najlepszych
ekip. Nagrodami są kosze z krakowskimi
smakołykami.
Grupa A- 05 Sp. z
www.a05.pl

o.o.
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Kto chciałby poznać duszę
Polski, niechaj jej szuka
w Krakowie.

Kto chciałby poznać duszę Polski, niechaj

skich, a mincerz obdaruje ich groszową

jej szuka w Krakowie. Kraków – nie-

monetą króla Władysława Jagiełły. Pozna-

gdyś siedziba królów, miejsce koronacji

ją też tajemnice wydobywania soli w pod-

i pochówków polskich monarchów jest

ziemnych wyrobiskach jedynej na świecie,

miastem, którego dzieje ukazują tożsa-

czynnej od średniowiecza, Kopalni Soli

mość narodu polskiego, a równocześnie

„Wieliczka”. A tych których zainspirują

wielkie tysiącletnie dziedzictwo narodo-

secesyjne dzieła sztuki w kościele Ma-

wej kultury. Nigdzie indziej nie znajdzie-

riackim i gotyckiej Bazylice Franciszka-

cie tak wielu klejnotów polskiej historii

nów, zaprosimy do zabawy w kopiowanie

i kultury, nagromadzenia tak licznych

obrazu wybitnego twórcy Młodej Polski.

zabytków i śladów życia niepospolitych

W artystyczną atmosferę królewskiego

ludzi – uczonych i artystów. Kraków to

Krakowa naszych Gości wprowadzą arty-

miasto najstarszego polskiego uniwersy-

ści legendarnego kabaretu „Piwnica Pod

tetu, Mikołaja Kopernika i Ojca Świętego

Baranami”, których skecze i piosenki będę

Jana Pawła II. Tu, pod Wawelem, można

tak „smaczne”, jak degustowane potrawy

spotkać największy zespół zabytkowy

galicyjskiej kuchni w eleganckiej krakow-

w Polsce, obejmujący ponad 6 tysięcy

skiej restauracji.

bezcennych obiektów architektury, a także
największą narodową kolekcję dzieł sztuki
zgromadzonych w krakowskich muzeach
i świątyniach. Zatem zapraszamy! Mroki
średniowiecza rozświetli biesiada rycerska
u stóp XIV-wiecznego zamku, podczas
której Goście nauczą się tańców dwor22
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Secesja w Krakowie –
Warsztaty Malarskie
Proponujemy wzięcie udziału w oryginalnym artystycznym przedsięwzięciu,
poprzedzonym wizytą w krakowskim Muzeum Witrażu, gdzie od stu lat pielęgnuje
się standardy tej sztuki. Tu będzie można
obejrzeć ponad 800 szklanych dzieł sztuki
najznamienitszych polskich artystów
początku XX w., takich jak Wyspiański,
Mehoffer czy Frycz. Następnie, w gotyckim kościele franciszkanów uczestnicy

Każdy jest Kowalem Swojego Losu
Zapraszamy do malowniczej doliny
Dłubni na turniej rycerski, który przeniesie uczestników w czasy średniowiecza.
Uczestnicząc w różnych rycerskich konkurencjach, poznają swoje mocne strony
i słabości. Pokażemy sposoby zdobywania pożywienia przez naszych przodków
i zasady walki w obronie grodów i osad.
Będzie można posłuchać szczęku broni
na polu bitewnym, postrzelać ze średniowiecznego łuku, poznać tajniki władania
mieczem, a na koniec wybić własną
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będą mogli podziwiać kolekcję witraży
autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, których projekty powstawały w krakowskim
zakładzie witraży. W jednym z krakowskich muzeów: Domu Mehoffera, Pałacu
Sztuki lub Muzeum Wyspiańskiego,
przygotowane dla naszych Gości zostaną
specjalne warsztaty malarskie, poprzedzone wykładem o sztuce krakowskiej
secesji. Będzie to okazja do odkrycia
swojego talentu, wykorzystania wyobraźni
i własnej kreatywności, aby wczuwając się
w klimaty Krakowa, spróbować przelać na
płótno swoje wizje.

Powrót do Przeszłości, czyli Rycerska
Biesiada w Korzkwi
Wielbicieli średniowiecznej historii
i kultury rycerskiej zapraszamy do
XIV-wiecznego zamku w Korzkwi pod
Krakowem. Tu podczas rycerskiej biesiady, odziani w stroje z epoki, przeniosą się
w czasy sprzed V wieków. U stóp zamku,
w rozłożonych namiotach, zasiądą przy
stołach zastawionych wykwintnym jadłem
i glinianą zastawą. Gospodarzami będą
najznakomitsi polscy rycerze w towa-

DMC Poland
www.dmcpoland.com

monetę. Wśród atrakcji, jakie przewidzieliśmy, są: pokaz bitwy rycerskiej,
przymierzanie zbroi i mrożący krew
w żyłach pokaz katowski. Po zmaganiach w tych rycerskich konkurencjach
zaprosimy uczestników do samodzielnego złowienia ryby, którą sami oprawią
i usmażą na ogniu. Imprezę poprowadzi
profesjonalny zespół aktorów – rycerzy,
którzy nikomu nie pozwolą się nudzić,
a poprzez wspólną zabawę przekażą wiedzę o średniowiecznych dziejach ziem
Małopolski.

Art Nouveau w Krakowie –
Warsztaty Artystyczne
Miłośnikom sztuk pięknych proponujemy
udział w warsztatach malarskich. Odbywać się one będą w ogrodzie Domu Józefa
Mehoffera, obok Stanisława Wyspiańskiego jednego z najznamienitszych przedstawicieli sztuki młodopolskiej, która na
przełomie XIX w. i XX w. określana była
w Europie mianem Art Nouveau czy
Secesji. Uczestnicy warsztatów, podzieleni
na grupy, mają za zadanie namalować

Grupa Start travel&events
www.grupastart.com
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rzystwie swych strojnych dam. Goście
obejrzą pokaz walk rycerskich i prezentację tańców dworskich. Potem rozpoczną
ucztę, będą smakowali potrawy z dzika,
bażanta, dzikich kaczek i pulardy, popijając przednim miodem. Wezmą również
udział w zabawach rycerskich, nauczą się
prostych dworskich tańców oraz poznają tajniki garncarskiego rękodzieła. Dla
każdego z uczestników mincerz wybije
pamiątkową półgroszową monetę Władysława Jagiełły lub Kazimierza Wielkiego
albo też szeląga krzyżackiego Wielkiego
Mistrza.
Biuro Turystyczne Krakus
www.krakus.com.pl

fragment wybranego obrazu któregoś
z wybitnych młodopolskich artystów. Po
złożeniu tych fragmentów w całość, jak
„puzzli”, okaże się która grupa wykonała
najwierniejszą kopię obrazu. Po warsztatach będzie można zwiedzić z przewodnikiem ekspozycję muzealną w Domu
Mehoffera: stylowe wnętrza z meblami
i przedmiotami codziennego użytku
– przykładami secesyjnego rzemiosła
artystycznego, a także obejrzeć witraże,
obrazy olejne i rysunki autorstwa Józefa
Mehoffera.
Intercrac
www.intercrac.com.pl
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Wieczór z Obrazem
Średniowieczna asceza, sarmackie
szaleństwo czy młodopolska dekadencja…
Każde spotkanie jest inne. Wieczorne
zwiedzanie muzeum zakończone jest
spotkaniem w Sali „Jednego Obrazu”.
W sali znajduje się wyjątkowo nakryty,
długi stół. Goście zasiadają do stołu.
Na sztalugach znajduje się wybrany obraz,
któremu jest poświęcony wieczór. Obraz
określa charakter spotkania. Wśród Gości

zgromadzonych wkoło stołu jest osoba
opowiadająca historię obrazu, historyczne tło epoki oraz miscellanea kulinarne
degustowanych potraw. Nastrój wieczoru
podkreśla dyskretna muzyka grana przez
zespół. W czasie wieczornej kolacji goście
przenoszą się w odległe czasy. Rozmowa
przy stole daje możliwość zadawania
pytań kustoszowi oraz swobodnej konwersacji.

Magiczny Kraków
Na wyjątkowe spotkanie z kulturą i klimatem starego Krakowa zabierzemy Gości
do eleganckiego hotelu zaczarowaną
krakowską dorożką. Tu bawić ich będą
artyści legendarnego kabaretu „Piwnica
Pod Baranami”, dzięki którym w skeczach
i piosence wnikną natychmiast w aktualną polską rzeczywistość. Degustując
przysmaki kuchni galicyjskiej nasi Goście
częstowani będą drinkami „Zaczarowany
Kraków”, „Buława Lajkonika”, „Smoczy

Grupa A-05 Sp. z o.o.
www.a05.pl

Na ulicy Franciszkańskiej…

Wieliczka dla VIPów
Zapraszamy do odwiedzania Wieliczki,
średniowiecznej Magnus Sal, w której
znajduje się kopalnia soli o ponad 700-letniej historii, będąca obiektem masowo
zwiedzanym przez rzesze turystów z całego świata. Wpisana na I Listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, czynna od średniowiecza
do dziś. Nasi Goście dojeżdżając do celu
obejrzą na monitorach w autokarze projekcje na temat najpięknieszych świąt górników i wysłuchają koncertu w wykonaniu
kopalnianej orkiestry. W głąb kopalni, do
wysokiej pięknej komory Michałowice,
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sprowadzi ich górnik – przewodnik, który
opowie o dziejach wielickiej kopalni i jej
geologicznych atrakcjach. Podczas spaceru podziemnymi korytarzami kopalni będzie można podziwiać unikalne komory,
kolekcję oryginalnych maszyn i urządzeń
górniczych oraz jeziorko solankowe,
a także wykute w soli kaplice. Nasi Goście
spotkają też Skarbnika, dobrego ducha
wielickiego solnego świata. W jego towarzystwie wypiją pysznego drinka i zostaną
zachęceni do dalszego zwiedzania. Będzie
też okazja do zjazdu szklaną panoramiczną windą. Na zakończenie w podziemnej
scenerii tradycyjne polskie zakąski: bigos,
żurek lub pierogi.

Bazylika franciszkańska w Krakowie mieści
wspaniałe przykłady polskiej secesji. Jej
wnętrze, w prezbiterium i transepcie, ozdobione jest polichromią i witrażami, których
autorem jest Stanisław Wyspiański, wybitny
polski artysta tego okresu. Najwspanialszy
witraż Wyspiańskiego „Bóg Ojciec – Stań
się (1904)” nasi Goście mogą obejrzeć
w oknie zachodnim, ponad chórem
muzycznym. Zobaczą również czternaście
obrazów – stacji Męki Pańskiej zdobiących

Bursztyn – Polski Skarb
Bursztyn to skamieniała żywica, na świecie doceniany ze względu na oryginalny
kolor i niezwykłą urodę. Najwyższej
jakości bursztyny wykorzystywane są
przez jubilerów jako efektowne uzupełnienie szlachetnych metali lub dekoracja
sama w sobie. Zaliczamy je do kamieni
szlachetnych, uchodzą za polski symbol
kamienia szlachetnego. Proponujemy na-

Biuro Jordan			
www.jordan.pl
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ogień” i „Wianek Wandy”. Będzie można
posłuchać coverowego zespołu, który specjalnie na tę okazję przygotowuje repertuar piosenek związanych z Krakowem.
Około godziny 21.00 wystąpi gwiazda
wieczoru, znany krakowski piosenkarz –
Zbigniew Wodecki. Koncertowi towarzyszyć będzie quiz poświęcony krakowskim
legendom. Zwycięzcy otrzymają piękne
pamiątkowe statuetki, a wszyscy uczestnicy obdarowani zostają koszami krakowsko-galicyjskich delicji. Przewidujemy
zabawę do białego rana.
Grupa Start travel&events
www.grupastart.com

ściany kaplicy, namalowanych specjalnie dla
kościoła franciszkanów przez innego wybitnego artystę, przedstawiciela secesji Józefa
Mehoffera. W bazylice franciszkańskiej
będą również mieli okazję obejrzeć wierną
kopię całunu turyńskiego. Zwiedzanie
neogotyckiego wnętrza świątyni uświetni
koncert muzyki kameralnej w wykonaniu
znanych krakowskich artystów, a w drugiej
części wieczoru nasi Goście ugoszczeni
zostaną klasztornym poczęstunkiem na
krużgankach będących szczególną galerią
malarstwa ściennego i sztalugowego.
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
www.symposium.pl

szym Gościom, by korzystając z pomocy
znanych krakowskich artystów, samodzielnie wykonali bursztynową biżuterię,
według własnego pomysłu i stylu. Projekty
małych dzieł sztuki zostaną w jubilerskiej
pracowni „doszlifowane” przez artystę,
który na życzenie Gości umieści na
biżuterii inicjały twórcy. Następnego dnia
gotowa biżuteria, umieszczona w eleganckich pudełkach z logo firmy trafi do rąk
twórców.
DMC Poland
www.dmcpoland.com
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Narodowe
tradycje,
Zwyczaje,
Kuchnia

Będą więc legendy, tradycje
i zwyczaje przewodnikami po
królewskim Krakowie (...)

Kraków to miasto tradycji, gdzie zamierz-

spróbują samodzielnego przyrządzania

chła przeszłość nieustannie przenika się

potraw według staropolskich przepi-

z teraźniejszością, a obie na co dzień żyją

sów. Rzecz jasna znajdzie się także czas

w idealnej zgodzie. Tu od wieków pie-

na poznanie polskiej klasycznej muzyki

lęgnuje się zwyczaje i obrzędy, sięgające

i tańca, podkrakowskiego folkloru oraz

aż do średniowiecza, które tworzą ma-

na delektowanie się smakołykami galicyj-

giczną, a zarazem mistyczną aurę wokół

skiej kuchni, takimi jak słynna kaczka po

jego dziejów. Bez ich poznania nie sposób

krakowsku z grzybami i kaszą.

zrozumieć bogactwa i różnorodności
kultury podwawelskiego grodu. Będą więc
legendy, tradycje i zwyczaje przewodnikami po królewskim Krakowie i jego malowniczych okolicach. Uczestnicy napotkają
na swej drodze smoka wawelskiego, harcującego Lajkonika i królewskiego błazna
Stańczyka, od których – przy odrobinie
szczęścia – dowiedzą się więcej o przeszłości królewskiego Krakowa, niż z suchych przewodników. Wejdą w niezwykły
klimat galicyjskiego miasteczka z jego
drewnianą XIX-wieczną zabudową, wnikną w sekrety tradycyjnego wypiekania
chleba, a dzięki mnichom z podkrakowskiego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
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Sielsko-Anielsko
Zapraszamy do Lanckorony, jednego
z najbardziej urokliwych miasteczek
Małopolski, niespełna 30 km od Krakowa. O Lanckoronie mówi się „ukryte
piękno Małopolski”, „miasto artystów”
lub „miasteczko aniołów”. Sielsko-anielski
klimat Lanckorony z pewnością udzieli
się naszym Gościom. Zabierzemy ich
do Lanckorońskiej piekarni nieopodal
rynku, w której poznają proces wypiekania tradycyjnego chleba i sami będą
mogli spróbować swych sił jako piekarze.
Obdarowani pysznymi drożdżówkami
z jabłkiem i serem udadzą się do „Galerii
Anielskiego Obrazu”, gdzie pod okiem
miejscowych artystów nauczą się lepić

Smaki Krakowa
Zapraszamy smakoszy do udziału
w konkursie kulinarnym, podczas którego
poznać można smaki i sekrety polskiej
kuchni. Spotkamy się przy ponad stuletnich krakowskich fortyfikacjach, które
wniosą szczyptę tajemniczej, historycznej
atmosfery do naszej kulinarnej zabawy.
Proponujemy udział w konkursie gotowania, degustację alkoholi, pokaz kunsztu
barmańskiego oraz wspólny posiłek.
Umiejętności kulinarne naszych Gości
oceniać będzie jury złożone ze znakomi-
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z gliny anioły! Będą mogli również wziąć
udział w warsztatach wyrobu świec, połączonych z wizytą w pasiece i degustacją
miejscowego miodu. Posileni miejscowymi specjałami w słynnej lanckorońskiej
restauracji „Sielanka” lanckorońską zupą
i półmiskiem, odwiedzą potem ekomuzeum, czyli muzeum bez murów. Tam
podążając ścieżką kulturowo-przyrodniczą składającą się z 16 przystanków,
poznają ciekawostki dotyczące przeszłości
Lanckorony i jej okolic. Pełen wrażeń
dzień zakończy wspólna zabawa przy
ognisku, gdzie uczestnicy skosztują słynną
lanckorońską zupę – chrzanówkę, słuchając muzyki w wykonaniu miejscowego
zespołu folklorystycznego.
Biuro Turystyczne Krakus
www.krakus.com.pl

Tynieckie Inspiracje, Warsztaty
Artystyczno - Kulinarne
Zapraszamy na warsztaty artystyczno –
kulinarne do Tyńca, do wznoszącego się
na skalistym wzgórzu nad brzegiem Wisły
Opactwa Benedyktynów, którego dzieje
sięgają XI w. Mieszkający tu zakonnicy wiodą pracowity żywot. Prowadzą
działalność pastoralną, szkolną, kulturalną
i religijną. Mają swoje własne przyklasztorne „gospodarstwo”, wyrabiają według
starych receptur produkty ekologiczne,

Sekrety Wielebnego Aleksego
z Piemontu

tych fachowców w tej branży: Roberta
Makłowicza i Pascala Brodnickiego – autorów popularnych telewizyjnych programów prezentujących smaki kuchni całego
świata, i Jana Kościuszki – szefa restauracji Polskie Jadło – eksperta w dziedzinie
lokalnej sztuki kulinarnej. Uczestnicy,
podzieleni na grupy, po wylosowaniu
przepisu tradycyjnej polskiej kuchni,
przygotują potrawy oceniane przez zespół
ekspertów. Zwycięzcy nagrodzeni zostają
książkami kucharskimi i oryginalnymi
przepisami kuchni polskiej.

O sekretach wielebnego Aleksego
z Piemontu, czyli sekret doskonały jak
uzdrowić szaleńca lub doskonale wyleczyć
tych, co ogłuchli. To tylko część rewelacji, które czekają na Gości w Muzeum
Farmacji, w pięknej kamieniczce z XIV
wiecznymi piwnicami przy ul. Floriańskiej
w Krakowie. Na niepowtarzalne, wieczorne spotkanie pełne magii i niespodzianek
zapraszamy, witając Gości w cellarium
leczniczymi nalewkami.
Podczas zwiedzania muzeum odbywa się
specjalny pokaz robienia pigułek. Goście

Grupa Start travel&events
www.grupastart.com
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zajmują się także działalnością edytorską
we własnym wydawnictwie. Ponieważ
ogromną rolę przywiązują do relacji
i kontaktów z bliźnimi, proponujemy
uczestnikom warsztatów, by pod okiem
specjalistów nauczyli się dekorowania
stołów na różne specjalne okazje, a także
w oparciu o zdrowe benedyktyńskie
produkty, spróbowali przyrządzić swe
ulubione potrawy. Wspólnie spędzony
czas w uroczystej oprawie klasztornego
wnętrza umili degustacja przyrządzonych
samodzielnie dań.
Symposium Cracoviense Sp. z o. o
www.symposium.pl

przechodzą do herbarium znajdującego
się na strychu muzeum, gdzie na receptę
wydawane są zioła, z których samodzielnie robią mieszankę uspokajającą skołatane nerwy. Gotowa mieszanka pakowana
jest do aptekarskich torebek i rozdawana
Gościom.
Po zwiedzaniu zapraszamy na magiczną
kolację w Empirowej aptece. Specjalne
menu, w którym nie zabraknie niezwykłości, takich jak ciasteczka „dech dobry
z ust czyniący”, wykonane wg oryginalnej, średniowiecznej receptury czy też
pozłacane piguły, z pewnością dostarczy
niezapomnianych wrażeń. Podczas kolacji
czytane są przepisy oraz „fortele kucharskie” ku rozbawieniu i ciekawości.
Grupa A-05 Sp. z o.o.
www.a05.pl
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Dine&Drive Gala Dinner
Na wyjątkowy wieczór połączony z degustacją tradycyjnych polskich potraw
zapraszamy do Muzeum Inżynierii Miejskiej, mieszczącego się w historycznych
zabudowaniach zajezdni tramwajowej
w dawnej żydowskiej dzielnicy Kazimierz.
W starannie i pieczołowicie odrestaurowanych pomieszczeniach muzealnych
uczestnicy obejrzą zabytkowe krakowskie
tramwaje, stare autobusy, samochody
i motocykle. Sama dzielnica Kazimierz,
zwana krakowskim Montmartrem, jest
miejscem szczególnie ulubionym przez
krakowskich artystów. Tu na placu
Nowym odbywa się pchli targ. Gościom
imprezy oferujemy transfer do muzeum

Boże Narodzenie w Krakowie
W jednym z reprezentacyjnych krakowskich miejsc przygotujemy uroczystą
wigilijną kolację, by Goście mogli poczuć
magiczny czas świąt Bożego Narodzenia, wypełniony ciepłem, optymizmem
i wiarą w lepsze jutro. Każdy będzie mógł
stworzyć oryginalną choinkową ozdobę,
którą zabierze na pamiątkę do swojego
domu. Przygotujemy specjalne stanowiska
do malowania różnokolorowych baniek,
farbki, pędzle i brokat. Po zakończeniu
pracy, wraz z ukazaniem się na niebie
pierwszej gwiazdki – jak chce tego polska
tradycja – zasiądziemy wspólnie do
odświętnie zastawionego stołu. Będziemy
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starymi tramwajami lub tramwajami
wodnymi, jako że muzeum zlokalizowane
jest w pobliżu Wisły. Wnętrza i ekspozycje muzealne wprowadzą w specyficzną
atmosferę starego Krakowa. Ducha temu
miejscu dodadzą żywe rzeźby, charakterystyczne postaci miasta. Udział w test
drive samochodami z czasów polskiego
komunizmu pozwoli podnieść poziom
adrenaliny, ponieważ „Nysy”, „Trabanty”
i stare „Fiaty” są zabytkami motoryzacji,
którymi trzeba będzie przemierzyć wybrukowane kocimi łbami uliczki starego Kazimierza. W przeciwieństwie do
zamierzchłych czasów komunizmu test
drive odbywać się będzie przed degustacją
trunków alkoholowych!

Dyplomacja i Łowy, czyli Ostatni
Zajazd w Krakowie
Impreza „Dyplomacja i łowy” przeniesie
uczestników w czasy narodowej epopei
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Zorganizujemy ją w niezwykłej oprawie ogrodów Muzeum Archeologicznego, u stóp
Wzgórza Wawelskiego. Zadbany ogród
z kwitnącymi kwiatami będzie ozdobą
tego spotkania, a widok na zamek królewski sprawi, że będzie to dla naszych Gości
niepowtarzalne przyjęcie. W pierwszej

części wieczoru przygotujemy wykwintny bufet oraz koncert muzyki salonowej
w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej
Obligato, pod dyrekcją znanego krakowskiego muzyka Jerzego Sobeńki. Goście
usłyszą najpiękniejsze polonezy, mazurki,
walce i polki. Później przy biesiadnych
stołach zostanie im zaprezentowany
autentyczny folklor krakowski – muzyka,
śpiew i tańce w wykonaniu Kapeli Krakusy. Przez całe przyjęcie w muzealnych
ogrodach będą ustawione żywe rzeźby
w kostiumach z epoki, nawiązujące do
poematu „Pan Tadeusz”.
Symposium Cracoviense Sp. z o. o
www.symposium.pl

Intercrac
www.intercrac.com.pl

smakować tradycyjne polskie specjały – zupę grzybową, barszcz czerwony
z uszkami, pierogi z różnymi farszami,
kluski z makiem, ryby przyrządzone na
różne sposoby, a także słodkości :deser
z makiem, miodem, orzechami i rodzynkami oraz kompot z suszonych owoców.
Nie zabraknie też krupniku – znanego
polskiego trunku sporządzonego na bazie
miodu, przypraw i alkoholu. Po kolacji –
także zgodnie z polskim zwyczajem – na
przystrojonej choince zapłoną lampki,
a pod drzewkiem pojawią się prezenty.
Słuchając pięknych polskich kolęd Goście
zostaną obdarowani przez Świętego Mikołaja świątecznymi prezentami.

Projekt Społeczny i Wieczór na Barce
Projekt skierowany jest do ludzi biznesu.
Swym przesłaniem nawiązuje do idei „ daj
zamiast brać”. Zaprosimy naszych Gości
do jednego z krakowskich domów dziecka
lub przedszkoli, aby mogli bezinteresownie ofiarować swój czas i energię pracując
przy upiększaniu i renowacji placu zabaw
albo ogrodu służącego dzieciom. Wspólna
praca z dziećmi i dla dzieci da uczestni-

kom satysfakcję i poczucie wartościowo
zainwestowanego własnego trudu. Po tej
pracy przyjdzie czas na refleksję podczas spotkania na jednej z największych
w Europie pływających barek rzecznych,
powstałej w 1889 roku w Rotterdamie,
obecnie zacumowanej na Wiśle w Krakowie. Rejs, kolacja i towarzyszacy jej program artystyczny będzie zwieńczeniem
pracowitego dnia.
Intercrac
www.intercrac.com.pl

DMC Poland
www.dmcpoland.com

Narodowe tradycje, Zwyczaje, Kuchnia
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Organizatorzy Imprez
Motywacyjnych
Biuro Jordan

DMC Poland

Gęsia 8
31-535 Kraków

Intercrac

Krakusa 9/17
30-535 Kraków

Krupnicza 3
31-123 Kraków

tel:

+48 12 421 53 13

tel:

+48 12 397 76 52

tel:

+48 12 422 58 40

fax:

+48 12 422 96 19

fax:

+48 12 292 24 68

fax:

+48 12 421 98 58

e-mail:

turystyka@jordan.pl

e-mail:

office@dmcpoland.com

e-mail:

ic@intercrac.com.pl

www.jordan.pl

Biuro Turystyczne Krakus

www.dmcpoland.com

Grupa A-05

Rynek Główny 30
31-010 Kraków

Pl. Na Groblach14/2
31-101 Kraków

tel:

+48 12 619 90 15/16/17/18

tel:

+48 12 429 62 23

fax:

+48 12 421 32 20

fax:

+48 12 429 62 87

e-mail:

biuro@krakus.com.pl

e-mail:

a05@a05.pl

www.krakus.com.pl

Biuro Usług Turystycznych „Gacek”

www.a05.pl

Grupa Start travel&events

Wł. Bandrowskiego 16/11
31-010 Kraków
tel/fax:

+48 12 411 07 21
+48 12 413 51 91

e-mail:

gacek@podziemia.pl
www.gacek.pl

www.intercrac.com.pl

Symposium Cracoviense

Miodowa 26/1.17
31-055 Kraków
tel/fax:

+48 12 269 44 25

e-mail:

contact@grupastart.com
www.grupastart.com

Krupnicza 3
31-123 Kraków
tel:

+48 12 422 76 00
+48 12 431 05 97

fax:

+48 12 421 38 57

e-mail:

info@symposium.pl
www.symposium.pl

Zdjęcia dzięki uprzejmości:
Organizatorzy imprez motywacyjnych, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Muzeum Archeologiczne, Aeroklub Krakowski, Krakowksie Biuro
Festiwalowe, Royal Krakow Golf&Country Club, Wioletta Wolak, Artur Żyrkowski, Wiesław Majka, Michał Grychowski, Bogumił Krużel, Wojciech
Gorgolewski, Paweł Bytnar.
Narodowe tradycje, Zwyczaje, Kuchnia
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