
Co można robić w Krakowie? 



Kraków ma najwięcej wysokiej 

klasy zabytków w Polsce,  

o których piszą wszystkie 

przewodniki. Ale są tez miejsca 

znane tylko wtajemniczonym.  

  

 

 ...można zwiedzać 



Wszyscy odwiedzający Kraków 

przychodzą  do Katedry na 

Wawelu, która jest duchowym 

centrum Polski. 

 ...można zwiedzać 



Ale są tacy, którzy mijają 

Katedrę  i stają pod jedna ze 

ścian na dziedzińcu,  ponieważ 

wierzą, że znajduje się tu 

czakram, z którego płynie  

tajemna moc.   

 ...można zwiedzać 



Chociaż dyrekcja Zamku 

Królewskiego walczy z legendą  

czakramu, tajemnicza ściana 

jest zawsze brudna, ponieważ 

opierają się o nią osoby przez 

wiele godzin „ładujące się”  

mocą. 

 ...można zwiedzać 



      ... uczestniczyć w festiwalach 
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Kraków  jest miastem artystów. 

Mieszkają  tu najlepsi  poeci,  

tu żyli polscy laureaci literackiej 

Nagrody Nobla.  

Artystyczna atmosfera 

Krakowa sprawia,  

że znakomicie udają się tu 

festiwale. 

      ... uczestniczyć w festiwalach 

 

   

  



W ciągu roku odbywa się tu 

ponad 20 międzynarodowych 

festiwali, miedzy innymi 

festiwale filmowe,  muzyki 

poważnej  i jazzowej, festiwale 

literackie i teatralne oraz  

znany na całym świecie 

festiwal kultury żydowskiej. 

      ... uczestniczyć w festiwalach 

 

   

  



      ...można chodzić do kawiarni 



Kraków znany jest z licznych 

kawiarni, a w niektórych  

można spotkać artystów.  

      ...można chodzić do kawiarni 



Na początku XX wieku 

najbardziej artystyczną 

kawiarnią była Jama 

Michalika, przy ul Floriańskiej, 

której secesyjne wnętrze  warto 

zobaczyć. 

      ...można chodzić do kawiarni 



Współcześnie artystów  można 

spotkać w Nowej Prowincji… 

      ...można chodzić do kawiarni 



w Camelot i Dymie… 

      ...można chodzić do kawiarni 



czy w Alchemii na Kazimierzu. 

      ...można chodzić do kawiarni 



Zagraniczni poeci 

przyjeżdżający tworzyć  w 

Krakowie,  spotykają się w 

amerykańskiej księgarni-

kawiarni Massolit Books. 

  

      ...można chodzić do kawiarni 



...można jeść 



Chociaż w Krakowie jest wiele 

znakomitych restauracji, 

mieszkańcy rzadko z nich 

korzystają. Zazwyczaj gotują  

w domu. 

...można jeść 



najlepsze zakupy robią  

na tradycyjnym placu 

targowym – Kleparzu, jednym  

z najbardziej kolorowych 

placów targowych w Europie. 

  

...można jeść 



Osoby, które nie gotują, na przykład 

studenci, chętnie korzystają z barów 

mlecznych. To pamiątka czasów 

komunizmu, jest już ich niewiele 

(wyparły je drogie restauracje),   

ale cieszą dużym powodzeniem, 

ponieważ można tu bardzo tanio 

zjeść  tradycyjne polskie dania: 

pierogi, naleśniki, a nawet kotleta 

schabowego z kapustą. 

 

...można jeść 



Sprawdzoną przekąską, którą 

zjada się „w biegu”, gdy na nic 

innego nie ma czasu jest 

obwarzanek. 

...można jeść 



Wieczorem ulubionym 

miejscem spotkań młodych 

Krakowian i turystów  jest Plac 

Nowy na Kazimierzu, gdzie 

obowiązkowo wszyscy jedzą  

zapiekanki sprzedawane  

w okrągłej hali targowej. 

...można jeść 



Natomiast nocą, pomiędzy 8 a 

3 nad ranem najbardziej 

wtajemniczeni i najwytrwalsi  

idą  pod halę targową, przy 

ulicy Grzegórzeckiej gdzie 

można zjeść wspaniałe 

kiełbaski  z rusztu przywożone 

spod Krakowa w starej Nysie – 

najbardziej popularnym 

samochodzie epoki PRL. 

...można jeść 



...można umówić się na randkę 



Tradycyjnie Krakowianie 

umawiali się „pod Adasiem” – 

pod pomnikiem Adama 

Mickiewicza w Rynku. 

...można umówić się na randkę 



Od niedawna najbardziej 

romantycznym miejscem w 

Krakowie jest Kładka Bernatka, 

na której zakochani przypinają 

kłódki na znak miłości, a klucze 

wyrzucają do Wisły. 

...można umówić się na randkę 



Można umówić się też pod 

czołgiem, który  stoi na osiedlu 

w Nowej Hucie – 

wybudowanej przez 

komunistów dzielnicy 

Krakowa..  Stał się on teraz 

ulubionym miejscem do 

fotografowanie dla turystów. 

...można umówić się na randkę 



...można się pomodlić 



Kraków jest jednym z 

najważniejszych centrów 

religijnych na świecie 

Do nowoczesnego 

sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach 

pielgrzymuje rocznie około 1, 5 

miliona osób, z tego ok. 

400 000 z zagranicy.  

...można się pomodlić 



Około kilometra od 

Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia powstaje ogromne  

Sanktuarium Jana Pawła II. 

 

W 2016 roku w Krakowie 

odbędą się światowe dni 

Młodzieży, na które przybędzie 

kilka milionów młodych ludzi. 

...można się pomodlić 



Można też udać się do opactwa 

benedyktynów w Tyńcu i zamieszkać 

w wygodnych pokojach na terenie 

dwunastowiecznego klasztoru. Mnisi 

urządzają kilkudniowe rekolekcje 

zamknięte,  które bardzo sobie 

cenią zabiegani ludzie biznesu. 

Według Forbsa (2013) Tyniec  

to jedno z 10 najlepszych do 

medytacji miejsc na świecie. 

 

...można się pomodlić 



... i wiele więcej 



agencjaoko.pl 


