
Od wielu lat korzystamy z niepowtarzalnej okazji zwiedzania obiektów niedostępnych w ogóle dla turystów, bądź 

możliwych do poznania w znacznie węższym zakresie, a wyjątkowo w maju udostępnianych kompleksowo w ramach 

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (w br. - XVII. Edycja).      Tym razem dotyczy to dziesięciu niezwykle 

interesujących obiektów prezentowanych podczas dwóch kolejnych weekendów w Krakowie oraz Małopolsce Północnej

i Zachodniej pod wspólnym hasłem „Był sobie czas”.

(15) - 16 - 17 maja 2015 r.

Tego nie można przegapić !

KRAKÓW - CHEŁMEK - BOBREK - OŚWIĘCIM

Dwie wersje: 2- i 3-dniowa do Państwa wyboru i decyzji
Wersja pierwsza trzydniowa (15 – 17. 05) - Dni Dzie dzictwa poł ączone z KRAKOWSK Ą NOCĄ MUZEÓW (z piątku na sobot ę), podczas której

poznamy najciekawsze zbiory pod opiek ą jednej z najbardziej znanych przewodniczek krakows kich – Pani  Jolanty Pola ńskiej.

W piątek   wyjazd z Warszawy o 9,00  autokarem z Placu Bankowego.

Zakwaterowanie w Krakowie (dwa noclegi) w dwuosobowych pokojach gościnnych Domu Kultury Kolejarza w samym centrum

 – ok. 300 metrów od Barbakanu i dworca PKP Kraków Główny.

Zwiedzanie najciekawszych obiektów udostępnionych w ramach Krakowskiej Nocy Muzeów.

W sobot ę w ramach Dni Dziedzictwa: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NM P w centrum Starówki oraz gotycki kościół Św. Marka.

W nawiązaniu do obchodzonego  „Jubileuszu 250-lecia Publicznej Sceny Teatralnej w Polsce”  zwiedzimy wnętrze najpiękniejszego 



w Krakowie Teatru im. Juliusza Słowackiego, a dla ch ętnych zarezerwowane s ą bilety (dodatkowo płatne – ok. 60.- zł) na wieczor ny spektakl 

muzyczny „Ziemia obiecana” wg. Wł. Reymonta lub sły nny kabaret literacki w „Piwnicy pod Baranami” .

Zwiedzanie z Panią J. Polańską  Krakowskiej Starówki ze specjalnym uwzględnieniem  obiektów - pamiątek (m. in. groby w krypcie zasłużonych na 

Skałce)  po wybitnych Polakach: Janie Długoszu i Czesławie Miłoszu (2015 rok  z inicjatywy Sejmu RP ogłoszony  jest Rokiem Długosza, a 

tradycyjnie w połowie maja pod Wawelem odbywa się  „Miłosz Festival”). 

Dla chętnych w godzinach popołudniowych wizyta w Muzeum Sz tuki i Techniki Japo ńskiej MANGGHA, gdzie z okazji 20-lecia działalno ści 

prezentowana jest wystawa „Arcydzieła sztuki japo ńskiej w kolekcjach polskich” (koszt ok. 15 zł).

W niedziel ę rano  wyjazd do obiektów udostępnionych do zwiedzania w ramach  Dni Dziedzictwa: Fabryka Obuwia „Bata” w Chełmku, zabudowania 

dworskie w Bobrku oraz Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu ze spacerem po mieście i do zamku).

Powrót do Warszawy ok. godziny 21-ej.

CENA PROMOCYJNA (o 60.- zł ni ższa od standardowej wycieczki 3-dniowej)

- 300.- zł. (290.- zł. dla emerytów, dzieci, młodzie ży i studentów)  

Wersja druga dwudniowa (16 – 17. 05) – obejmuje wsz ystkie obiekty obj ęte programem zwiedzania w ramach Małopolskich Dni 

Dziedzictwa Kulturalnego, zwiedzanie wybranych miej sc w Krakowie z przewodnikiem – P. Jolant ą Polańską oraz mo żliwo ść 

uczestniczenia w sobot ę w wieczorze kulturalnym: do wyboru spektakl muzycz ny „Ziemia Obiecana” wg. Wł. Reymonta 

w Teatrze im. J. Słowackiego lub najnowszy program kabaretu literackiego „Piwnica pod Baranami”.

Należy zapewni ć sobie indywidualny dojazd w sobot ę rano do Krakowa 

(np. poci ągiem Pendolino ) i doł ączenie do grupy realizuj ącej trzydniowy program wycieczki.

W sobot ę w ramach Dni Dziedzictwa: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NM P w centrum Starówki oraz gotycki kościół Św. Marka.

W nawiązaniu do obchodzonego  „Jubileuszu 250-lecia Publicznej Sceny Teatralnej w Polsce”  zwiedzimy wnętrze najpiękniejszego w Krakowie 

Teatru im. Juliusza Słowackiego, a dla ch ętnych zarezerwowane s ą bilety (dodatkowo płatne – ok. 60.- zł) na wieczor ny spektakl muzyczny 

„Ziemia obiecana” wg. Wł. Reymonta lub słynny kabar et literacki w „Piwnicy pod Baranami” .



Zwiedzanie z Panią J. Polańską  Krakowskiej Starówki ze specjalnym uwzględnieniem  obiektów - pamiątek (m. in. groby w krypcie zasłużonych na 

Skałce)  po wybitnych Polakach: Janie Długoszu i Czesławie Miłoszu (2015 rok  z inicjatywy Sejmu RP ogłoszony  jest Rokiem Długosza, 

a tradycyjnie w połowie maja pod Wawelem odbywa się  „Miłosz Festival”). 

Dla chętnych w godzinach popołudniowych wizyta w Muzeum Sz tuki i Techniki Japo ńskiej MANGGHA, gdzie z okazji 20-lecia działalno ści 

prezentowana jest wystawa „Arcydzieła sztuki japo ńskiej w kolekcjach polskich” (koszt ok. 15 zł).

Zakwaterowanie w Krakowie w dwuosobowych pokojach gościnnych Domu Kultury Kolejarza 

w samym centrum – ok. 300 metrów od Barbakanu i od dworca PKP Kraków Główny.

W niedziel ę rano wyjazd do obiektów udostępnionych do zwiedzania w ramach  Dni Dziedzictwa: Fabryka Obuwia „Bata” w Chełmku, zabudowania 

dworskie w Bobrku oraz Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu ze spacerem po mieście i do zamku).

Powrót do Warszawy ok. godziny 21-ej . 

Koszt wycieczki w wersji dwudniowej (promocja !): 2 10.- zł.    

                                                                   (200.- zł. –  emeryci, dzieci, młod zież szkolna i studenci).

Uczestnicy wycieczki otrzymaj ą od organizatora MDDK nieodpłatnie starannie przygo towane wydawnictwo 

opisuj ące wszystkie obiekty zwiedzane w ramach Małopolskic h Dni Dziedzictwa Kulturowego.

WYBIERZ WARIANT, KTÓRY NAJBARDZIEJ TOBIE ODPOWIADA

Informacje i zapisy do wyczerpania miejsc, nie dłu żej ni ż do czwartku  

16 kwietnia
w Biurze Podró ży „Imperial” (ul. Ogrodowa 67) – tel. 22 654-89-89 (od poniedziałku do pi ątku w godz. 11 – 17)

                               i u  kierownika  wyc ieczki  -  Marka  Piaseckiego   (tel. 603 404 213).


