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Magiczny Kraków inaczej 

06.08.2022 r. (sobota) 

Zapraszamy na jednodniową wycieczkę do niezwykłego królewskiego miasta – Krakowa. To najpopularniejsze i 

najchętniej odwiedzane przez turystów polskie miasto z  wielowiekową  tradycją, niesamowitą, niepowtarzalną 

atmosferą oraz wspaniałymi zabytkami. 

Podczas wycieczki zobaczymy Wawel w nowej odsłonie – po 

renowacjach wnętrz przyciąga obecnie  tłumy zwiedzających. Po 

zwiedzaniu Wawelu i czasie wolnym zapraszamy na nocne zwiedzanie 

Krakowa z przewodnikiem. To wyjątkowa okazja zobaczenia miasta w 

blasku księżyca oraz możliwość poznania mniej standardowej strony 

stolicy Małopolski. Pięknie oświetlone uliczki i zabytki wręcz zachęcają 

do spacerowania a gwar wielkiego miasta, stukot dorożek oraz koncerty 

na Rynku Głównym sprawią, że poczujemy niezwykły klimat tego 

miasta.  

Ramowy program wycieczki: 

Zbiórka uczestników o godz. 10.45 ok, wyjazd z Gorlic o godz. 11.00. Przejazd do Krakowa. 

Od 14.30 zwiedzanie Wawelu – w programie: 

* Zwiedzanie z przewodnikiem Komnat Królewskich – w których odbywały się 

wszystkie najważniejsze wydarzenia wielkiego formatu takie jak: posiedzenia 

sejmu i senatu, królewskie audiencje i uroczystości weselne oraz bale. 

Zobaczymy Salę Turniejową, Salę Poselską, Salę Pod Ptakami oraz Salę Pod 

Orłem, które zachwycają wystrojem i rozmachem. Odmienione Komnaty 

zostały ponownie udostępnione do zwiedzania na początku lipca bieżącego 

roku. 

* Zwiedzanie z przewodnikiem 

Skarbca Królewskiego z jego najcenniejszymi eksponatami: m.in. 

Szczerbcem – mieczem koronacyjnym polskich władców - 

najważniejszym zachowanym insygnium królewskim oraz 

najważniejszymi polskimi pamiątkami historycznymi pochodzącymi ze 

skarbców słynnych polskich rodów: Sobieskich, Radziwiłłów, Sapiehów 

i Potockich. W Skarbcu zobaczymy również paradne militaria 

świadczące o chwale oręża polskiego, dary dyplomatyczne, trofea z 

odsieczy wiedeńskiej oraz pokaźny zbiór klejnotów i naczyń za srebra i 

złota wytwarzanych na zamówienie od XV do XVIII wieku. 

*17.30 przejście na Rynek Główny i czas wolny na indywidualne zwiedzanie, odpoczynek oraz posiłek. 
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* od godziny 20.00 do 22.00 nocne zwiedzanie Krakowa z 

przewodnikiem 

Trasa spaceru z lokalnym przewodnikiem: Mury Miejskie z 

Barbakanem, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Dom Matejki 

(zewnątrz), Rynek Główny i jego zabytki, Kościół Mariacki 

(zewnątrz), Wieża Ratuszowa, Dzielnica Uniwersytecka z 

Collegium Maius i Collegium Novum oraz ulica Grodzka.   

Ok. godz. 22.15 wyjazd w drogę powrotną do Gorlic, przyjazd w późnych godzinach nocnych. 

 

Cena: 

149,00 zł/os 

*osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie 129,00 zł/os 

CENA ZAWIERA: 
 Transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszający się na wózkach autokarem; 

 Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

 Usługę lokalnego przewodnika na program „Kraków nocą” 

 Bilety wstępu do Komnat Królewskich wraz z usługą przewodnika 

 Bilety wstępu do Skarbca Królewskiego wraz z usługą przewodnika 

 Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

 Zestaw  słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 
 

Zdjęcia pochodzą ze strony https://pixabay.com/pl oraz https://wawel.krakow.pl/ 
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