Średniowiecze, barok i… wszeteczny Kraków
2020-08-05
Nie zważając na groźbę chłodnych wieczorów i poranków od „świętej Anki”, możemy już zacząć
przygotowania do pełnego atrakcji weekendu w Krakowie. Cztery szlaki spacerowe z wykwalifikowanymi
przewodnikami: od historii nierządu, przez barok, średniowiecze, aż po trudne czasy okupacji – szykuje
się prawdziwa mieszanka wybuchowa!

Wieczory będą za to należały do muzyki, bo szykujemy kolejną odsłonę muzycznych plenerów.
Jeśli nie dość nam atrakcji, możemy zakończyć weekend szlakiem „American Way”.
Zwiedzajmy, spacerujmy, wsłuchujmy się i bądźmy turystami w naszym mieście!

Sobota, 25 lipca
Trzeci cykl spacerów rozpocznie się odrobinę, hmm… nieprzyzwoicie! Podczas spaceru
„Wszeteczny Kraków” wspólnie odwiedzimy miejsca, w których dawni mieszkańcy Krakowa
zażywali uciech i swawoli. Poznamy historię nierządu w naszym mieście: gdzie go wykonywano i
jak radzono sobie z jego skutkami zdrowotnymi i demograficznymi.
Start spaceru: godzina 12.00. Spacer przeznaczony dla osób dorosłych. Dostępny dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.
Sobota nie zostanie jednak zdominowana przez pikantne historie z przeszłości, bo już dwie
godziny później zapraszamy w podróż po perłach baroku. Trasa „Jak w Krakowie rozwijał się
barok” pozwoli nam prześledzić rozwój sztuki i architektury barokowej na przykładzie
krakowskich budowli sakralnych. Obejrzymy najsłynniejsze dzieła i poznamy historię ich
twórców.
Start spaceru: godzina 14.00. Spacer przeznaczony dla wszystkich. Spacer z dużymi
ograniczeniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Niedziela, 26 lipca
Praca, nauka i konspiracja: działalność krakowskiego podziemia w okresie II wojny światowej to
temat trzeciego weekendowego spaceru. „Kraków w czasie okupacji” będzie gratką nie
tylko dla wielbicieli historii, ale również doskonałą propozycją dla wszystkich, których zachwycił
oddział Muzeum Krakowa na ulicy Lipowej i chcieliby zobaczyć miasto z perspektywy trudnego
czasu okupacji.
Start spaceru: godzina 12.00. Spacer przeznaczony dla wszystkich. Dostępny dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.
O historii można opowiadać w sposób niebanalny i zajmujący – przekonają się o tym najmłodsi
uczestnicy spaceru „W średniowiecznym Krakowie”, podczas którego dowiedzą się, jak
wyglądało codzienne życie mieszkańców naszego miasta przed wiekami: co jadano, jak
pracowano, jak się bawiono i jak spędzano czas wolny.

Start spaceru: godzina 14.00. Spacer przeznaczony dla dzieci. Dostępny dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.
Niezbędne informacje
Każdy ze spacerów trwa dwie godziny i jest prowadzony w języku polskim. W każdym z nich
może wziąć udział maksymalnie 20 osób – oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów
sanitarnych (uczestnikom rozdawane będą jednorazowe słuchawki).
Na spacery obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wejściówek. Wejściówki można rezerwować
przez serwis evenea.pl.
Rezerwacja wejściówek na spacery 25 i 26 lipca ruszyła 21 lipca o godzinie 14.00.
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9, 25 lipca, godz. 12.00 https://app.evenea.pl/event/btwsmspacer9/
10, 25 lipca, godz. 14.00 https://app.evenea.pl/event/btwsmspacer10/
11, 26 lipca, godz. 12.00 https://app.evenea.pl/event/btwsmspacer11/
12, 26 lipca, godz. 14.00 https://app.evenea.pl/event/btwsmspacer12/

Jedna osoba może pobrać na jeden adres mailowy maksymalnie dwie wejściówki (dla dziecka
również należy pobrać wejściówkę). Zapisy zamykane są w sobotę o godzinie 10.00. Nie ma
możliwości wzięcia udziału w spacerze bez wejściówki.
Dla uczestników niedzielnych spacerów krakowski producent słodyczy – firma Wawel, partner
wspierający akcję „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”, przygotował słodką
niespodziankę.
Bezpłatne spacery z krakowskimi przewodnikami są częścią kampanii informacyjno-społecznej
„Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków” oraz kampanii promocyjnej „Kraków
nieodkryty”. Szczegółowe informacje są dostępne w aktualnościach serwisu krakow.travel.

Drugi weekend muzycznych plenerów
Przed nami kolejny weekend pełen muzycznych uniesień. Wszystko to za sprawą muzycznych
plenerów!
W piątek o godz. 20.00 na scenie przed Centrum Kongresowym ICE Kraków usłyszmy zespół
Wczasy, który łączy polską zimną falę z synthpopowymi przebojami w stylu lat 80. i 90. Sobotni
wieczór (godz. 20.00) upłynie nam przy dźwiękach trio Confusion Project, które w swoich
kompozycjach prezentuje niebanalne eksperymenty czerpiące z gatunku jazz fusion, a
inspirowane m.in. naturą. Usłyszmy więc… tętniące życiem lasy, szumiące potoki i szum
górskiego wiatru.
Bilety na piątkowe i sobotnie wydarzenie do nabycia za pośrednictwem serwisu eventim.pl.
Pełny program oraz szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są tutaj.

Spacer American Way
Wakacje upływają w Krakowie pod znakiem spacerów: tych z przewodnikami, ale również tych
indywidualnych. Tym razem proponujemy zwiedzanie Krakowa w stylu „American Way”:
odwiedzimy miejsca związane z kulturą, architekturą i osobistościami amerykańskimi, nie
zapominając o zakosztowaniu kuchni rodem z USA.
Trasa, opracowana we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie oraz Biurem
Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, jest już dostępna na stronie
serwisu krakow.travel.
Zachęcamy do zamieszczania w mediach społecznościowych zdjęć i innych materiałów ze
spacerów oraz oznaczania ich hashtagami #badzturysta, #zwiedzajkrakow oraz
#badzturystawswoimmiescie, a także tagowania profili wydarzenia i kampanii.
Kampania „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków” zachęca mieszkańców nie tylko
do korzystania z oferty kulturalnej, ale także do odwiedzenia miejsc kojarzonych dotychczas
tylko z zagranicznymi turystami. Do takich obiektów należy hotel PURO Kazimierz. Hotel
przygotował specjalną letnią ofertę dla krakowian, która obejmuje między innymi bezpłatne
sesje kina plenerowego (pierwszy seans już 24 lipca, kolejne od 30 lipca w czwartki co dwa
tygodnie), a także wegańską kolację w specjalnie zaaranżowanym ogrodzie (23 lipca). Hotel
zaprasza wszystkich turystów w swoim mieście także do MAK Bread&Coffee, czyli
kawiarnio-piekarni z naturalnymi chlebami na zakwasie, bajglami i bagietkami oraz pysznymi
pastami do smarowania.
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