Tak jak co roku, w końcu sezonu turystycznego zapraszamy Państwa do zawsze atrakcyjnego
Krakowa, aby poznać jego muzea, zabytki sakralne i inne ciekawe mało znane miejsca
oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych.

KRAKÓW
NIEPOŁOMICE – STANIĄTKI - KRZESŁAWICE

11 – 13 listopada 2016 r.
W programie zwiedzania m. in.:
- renesansowy zamek królewski w Niepołomicach z ekspozycją bezcennych dzieł sztuki:
1/ „Przeszłość przyszłości. Czartoryscy narodowi” (otwarta w czerwcu 2016 r. wystawa dzieł sztuki i pamiątek
historycznych pochodzących z XIX-wiecznej krakowskiej Kolekcji Książąt Czartoryskich);
2/ „Sukiennice w Niepołomicach – 2” (zbiory z Muzeum Narodowego sztuki polskiej XIX w.: 23 rzeźby i 136
obrazów (m. in. H. Siemiradzki, L. Wyczółkowski, P. Michałowski, A. Grottger, J. Malczewski, St. Witkiewicz), wśród
których wiele pokazano publiczności po raz pierwszy po zakończeniu prac konserwatorskich;
- obchodzące jubileusz 800-lecia Opactwo Sióstr Benedyktynek pw. Św. Wojciecha w Staniątkach;
- XIX-wieczny dworek Jana Matejki w Krzesławicach – Muzeum Pamiątek po Hugonie Kołłątaju i Janie Matejce;
- krakowski Szlak Turystyczny Jana Matejki oraz krakowskie miejsca związane z H. Kołłątajem (kontynuacja

naszej sierpniowej wędrówki „Śladami Hugona Kołłątaja” po Ponidziu);
- pamiątki 650-letniej działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius;
- Dom Jana Matejki – działające nieprzerwanie od 1895 r. Muzeum Biograficzne posiadające największą kolekcję
pamiątek po najwybitniejszym polskim malarzu historycznym;
- Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – najstarszy Oddział Krakowskiego Muzeum Narodowego –
stanowiąca największy w kraju zbiór dzieł sztuki artystów polskich tworzących w okresie zaborów;
- otwarta w br. Galeria Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z ekspozycją „Szkło w Krakowie.
Przemysł i sztuka” – stanowiącą żywe muzeum, w którym zwiedzający aktywnie uczestniczą w procesie ręcznego
wykonywania wyrobów ze szkła;
- Campus Misericordiae w Brzegach – miejsce spotkania Papieża Franciszka z uczestnikami Światowych Dni
Młodzieży w lipcu 2016 r.;
- wybrane świątynie Starego Miasta, m. in. bogato wyposażony barokowy kościół akademicki pw. Św. Anny
oraz XVII-wieczny kościół OO. Karmelitów pw. Nawiedzenia NMP z fasadą wzorowaną na rzymskiej świątyni
Il Gesu i historyczną kaplicą Matki Boskiej Piaskowej, w której ślub z Teodorą Giebułtowską brał Jan Matejko;
- włączony do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej modrzewiowy kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
zbudowany w Jaworniku k. Myślenic w latach 1633 – 1648, obecnie na terenie parafii w Pleszowie.
Tradycyjnie wieczorem w Święto Niepodległości na Krakowskim Rynku odbywa się ogólnodostępny wieczór
śpiewania pieśni patriotycznych organizowany przez artystów Kabaretu „Loch Camelot”.

Współautorem programu jest i opiekunem grupy w Krakowie oraz okolicach będzie jedna
z najlepszych i najbardziej znanych przewodniczek krakowskich – Pani Jolanta Polańska.

Dla chętnych:
- bilety w cenie: 100.- zł na zorganizowaną 12 listopada 2016 r. w Operze
Krakowskiej galę jubileuszową 60 - lecia działalności najsłynniejszego
polskiego kabaretu literackiego „PIWNICY POD BARANAMI”.
Zakwaterowanie w stylowo wyposażonych pokojach gościnnych (2 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym)
Hotelu „Polonia” (ul. Basztowa 24) w samym centrum miasta przy Plantach oraz pokojach
gościnnych Domu Kultury Kolejarza (ul. Św. Filipa 6) - kilka minut spacerem od Barbakanu.
Ilość miejsc w pokojach gościnnych Hotelu „Polonia” ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wyjazd w świąteczny piątek 11 listopada o godz. 8-ej z Placu Bankowego w Warszawie.
Powrót do Warszawy w niedzielę 13 listopada ok. godz. 21,30.
Koszt : 360.- zł. - przy zakwaterowaniu w pokojach gościnnych Hotelu „Polonia”,
330.- zł - przy zakwaterowaniu w pokojach gościnnych Domu Kultury Kolejarza,
Koszt nie obejmuje biletów wstępu.

Informacje i zapisy - do wyczerpania miejsc, ale nie dłużej niż:
- dla zainteresowanych sobotnią galą jubileuszową „Piwnicy
pod Baranami” w Operze Krakowskiej - do piątku 7 października
- dla pozostałych - do poniedziałku 17 października
u kierownika wycieczki - Marka Piaseckiego (tel. 603 404 213).

