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Pomysły na Kraków Ideas for Krakow
Istnieje wiele sposobów na zwiedzanie Krakowa. Są zorganizowane
wycieczki z przewodnikiem, Free Tours – darmowe spacery po charakterystycznych punktach Starego Miasta i Kazimierza. Coraz popularniejsze
stają się wycieczki objazdowe meleksem lub - dla wielbicieli zdrowego
stylu życia - rowerowe, w czasie których błyskawicznie można poznać
historię najważniejszych miejsc w Krakowie.
Wszystkie te możliwości zwiedzania miasta pozwalają poznać Kraków
dosyć sztampowo – odwiedzić wyłącznie typowe, turystyczne miejsca,
które dokładnie opisują wszystkie dostępne na rynku przewodniki (a tego
typu wydawnictw o Krakowie na całym świecie jest przynajmniej kilkaset).
Oczywiście, to naturalne, że odwiedzający Kraków po raz pierwszy, chcą
zrobić sobie zdjęcie przy ziejącym ogniem Smoku Wawelskim czy słynnym
pomniku Adama Mickiewicza na Rynku Głównym. Warto jednak,
organizując spotkanie biznesowe w Krakowie zadbać o to, żeby goście
konferencji poczuli wyjątkowy klimat miasta oraz poznali jego
nieoczywiste zakamarki tak, aby emocje z tych wycieczek pozostały w ich
pamięci na długo.
Inaczej w Krakowie to nietypowy przewodnik po najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim mieście. Podpowiadamy jak trafić w miejsca
cenione i odwiedzane przez mieszkańców, odsłaniamy mniej znane,
intrygujące oblicze Krakowa. Mamy coś dla ciała i dla ducha. Zapraszamy
na spacer szlakiem najlepszych kulinarnych punktów - od food trucków
po restauracje z najwyższej półki, podpowiadamy gdzie można znaleźć
ciszę i relaks, a gdzie przeżyć dreszczyk emocji, zdradzamy jak trafić
w miejsca, skąd rozciąga się niezapomniany widok na miasto.

There are many ways to tour the Krakow. They are organized guided
tours, Free Tours - free walks through the characteristic points of the Old
Town and Kazimierz. Becoming increasingly popular is sightseeing in
a melex or - for lovers of healthy life - by bicycle, during which in a short
time you can learn the history of the most important places in Krakow.
All these options allow you to explore the city of Krakow in rather
standard way - to visit only the typical tourist places, which are accurately
described in all the guidebooks on the market (and there are at least a few
hundred different publications about Krakow all around the world).
Of course, it's natural that the first time visitors to Krakow want to take
a picture with the fire-breathing Wawel Dragon or the famous monument
of Adam Mickiewicz on the Main Market. However, those organizing
a business meeting in Krakow should enable conference guests to feel
the unique atmosphere of the city and know its not so obvious nooks and
crannies that the emotions of these trips remain in their memory for
a long time.
Differently in Krakow is an unusual guide around the most famous Polish
city. We suggest directions to the places appreciated by the locals, we
uncover lesser-known, intriguing face of the city. We have something for
the body and the soul. Take a stroll along the trail of the best culinary
points - from food trucks to restaurants of the highest quality, we suggest
where you can find peace and relaxation and where to experience the
thrill. We will give you directions to places where you can enjoy an unforgettable view of the city.
In Krakow, there is no way to be bored.

W Krakowie nie sposób się nudzić.

Wydawnictwo przygotowane z inicjatywy Hotelu Kossak.
Publication prepared at the initiative of the Hotel Kossak.

pod patronatem
under the auspicies of
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Restauracja Cafe Oranżeria
czyli obiad z widokiem na Wawel
Café Oranżeria Restaurant
or dinner with a view of the Wawel Castle
Elegancki obiad lub popołudniowa kawa z jedynym w Krakowie takim
widokiem. Restauracja na dachu Hotelu Kossak z dumnie stojącym
naprzeciwko historycznym Wawelem oferuje ucztę nie tylko dla
ciała, ale i dla oczu. W karcie dania kuchni fusion z inspiracjami
europejskimi, a jako bonus taras, na którym można spędzić leniwe
popołudnie z kieliszkiem klasowego prosecco. Panorama Krakowa
i widoki, których nigdy nie zapomnicie. Obowiązkowy punkt programu w czasie pobytu w Krakowie.
Elegant lunch or afternoon coffee with unique view. The rooftop
restaurant of the Hotel Kossak proudly standing opposite the
historic Wawel offers a feast not only for the body but also for the
eyes. The menu includes fusion cuisine with European influences,
and as a bonus there is a terrace where you can spend a lazy
afternoon with a glass of prosecco. City's panorama offers views that
you will never forget. A must during your stay in Krakow.
Plac Kossaka 1
www.cafeoranzeria.pl

Mercy Brown
czyli dreszcz emocji i kwintesencja smaku w kieliszku
Mercy Brown
or the thrill and the essence of flavor in the glass
Najlepszy koktajl bar w Krakowie - głęboko ukryty w bramie, bez
szyldu, z przejściem z dreszczem emocji przez szatnię. Mocno klimatyczne miejsce rodem z czasów prohibicji, ze swingiem w tle.
Nagrodą za trud poszukiwań jest fantastyczna karta koktajli i świetni
barmani. Esencja smaków w kieliszkach. W karcie klasyki w wersjach
autorskich oraz pomysły wstrząśnięte i zmieszane po mistrzowsku,
z zaskakującymi dodatkami. Niespodzianki w postaci wieczorów
z burleską. Lokal jest czynny w środy i czwartki od 19.00 do 2.00,
a w piątki i soboty do 3.00.
The best cocktail bar in Krakow - deeply hidden in the gate, without
the sign, with the thrilling pass by the locker room. Highly climatic
place straight from the era of Prohibition, with the swing in the
background. The reward for the efforts of the search is a fantastic
menu of cocktails and great bartenders. The essence of flavors in
glasses. The menu offers classic versions of drinks and new ideas
shaken and mixed masterfully, with surprising additions. Surprises in
the form of burlesque evenings. It is open on Wednesdays and
Thursdays from 19.00 to 2.00, and on Fridays and Saturdays to 3.00.
ul. Straszewskiego 28
www.facebook.com,Mercy-Brown
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Albertina
czyli wino z kranów i własne homarium
Albertina
or wine from the taps and their own lobster tank
Restauracja typu fine dining wyposażona w dwa specjalne urządzenia – enomatic czyli maszynę – dyspenser, dzięki której możemy
zdegustować kilkanaście win jednego wieczoru w małych ilościach
oraz homarium – czyli akwarium z żywymi homarami, czekającymi
żeby trafić prosto na talerz. Do każdej propozycji w menu przygotowanej przez szefa kuchni Grzegorza Fica zostały specjalnie
dobrane wina. Kuba Janicki – znany krytyk kulinarny i winiarski,
odpowiedzialny za wineparing proponuje świetne wina z „charakterem i pazurem” z prawdziwymi perełkami w karcie. Albertina to
klasowy obiad lub kolacja z niepowtarzalnymi winami.
Fine dining restaurant with two special devices - Enomatic or dispenser machine, which allows to taste several wines in one evening in
small quantities and homarium - or aquarium with live lobsters,
waiting to go straight on the plate. For each proposition on the menu
prepared by Chef Grzegorz Fica there have been specially selected
wine. Kuba Janicki - known food and wine critic, responsible for
wineparing, offers fine wines with the character and flair. Albertina is
a classy lunch or dinner with unique wines.

Cafe Szał w Sukiennicach
czyli kawa i ciastko w towarzystwie Podkowińskiego
z widokiem na Kościół Mariacki i ulicę Grodzką
Café Szał in Sukiennice
or coffee and cake in the company of Podkowiński
overlooking the St. Mary's Church and Grodzka Street
Tylko z tego miejsca można popatrzeć jednocześnie - z nieco innej
perspektywy - na najsłynniejszy krakowski kościół i ulicę, którą królowie podążali na Wawel. Wewnątrz - strawa dla zmysłów - galeria
malarstwa polskiego, w której między innymi wisi „Szał” Podkowińskiego. W menu Cafe Szał znaleźć można selekcjonowane kawy,
czekoladę do picia i tradycyjne słodkości.
Only from this point you can look at the same time - from a different
perspective - at Krakow's most famous church and the street, which
the kings followed to the Wawel Castle. Inside - food for the senses photo gallery of Polish painting, in which, inter alia hangs Podkowiński's “Frenzy”. The menu Cafe Szał offers carefully selected coffee, drinking chocolate and traditional sweets.
Muzeum Narodowe w Krakowie
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

ul. Dominikańska 3

Rynek Główny 3

www.albertinarestaurant.pl

National Museum in Krakow

www.facebook.com, Albertina Restaurant

Polish XIX century Art Gallery in Sukiennice
Rynek Główny 3
www.facebook.com, Cafe Szał
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Ed Red
czyli wejdź do raju dla mięsożerców
Ed Red
or enter the paradise for carnivores
Krótka sezonowa karta, pełnokrwiste steki dojrzewające w specjalnie przystosowanych do tego szafach. Mięso pochodzi z selekcjonowanych polskich hodowli, w interpretacji jednego z najlepszych
polskich szefów kuchni Adama Chrząstowskiego. We wnętrzu panuje
luźna atmosfera, która urzeka polskich i zagranicznych gości. Nie
zapomnijcie zamówić przystawek z polskimi podrobami. Miejsce
zdecydowanie polecane miłośnikom mocnych, mięsnych wrażeń.
Short seasonal menu, rare steaks ripening in specially adapted
cabinets. The meat comes from selected Polish farms in the
interpretation of one of the best Polish chefs Adam Chrząstowski.
Inside, a relaxed atmosphere, which attracts Polish and foreign
visitors. Do not forget to order the starters with offal. Place
definitely recommended for lovers of strong sensations and meat.

ul. Sławkowska 3
www.edred.pl
www.facebook.com, Ed Red

Stocciaggo
czyli wine bar z najdłuższą listą polskich win
Stocciaggo
or wine bar with the longest list of Polish wine
Czy polskie wina zasługują na uwagę? Jeśli macie ochotę spróbować
najlepszych win z polskich winnic – to najlepszy adres. W najdłuższej w Krakowie karcie win polskich znajdują się pozycje klasowe
i wielokrotnie nagradzane. Prawdziwa polska wyprawa enoturystyczna w centrum Krakowa. Poza tym w karcie ponad 600 gatunków
wina z całego świata, a codziennie ponad 30 z nich jest dostępnych
w ofercie na kieliszki. Wine bar i sklep w jednym jest zlokalizowany
przy ulicy Krupniczej, na której sporo jest innych kulinarnych przystanków. To obowiązkowy punkt na mapie winiarskiej Krakowa.
Miejsce dla tych, którzy kochają wino.
Is Polish wine worthy of consideration? If you want to taste the best
wines of the Polish vineyards - this is the best address. The longest in
Krakow Polish wine list includes classy and award-winning positions.
True Polish enotouristic expedition in the city center. In addition, the
menu offers more than 600 wines from all over the world, and every
day more than 30 of them are on offer by the glass. Wine bar and
shop are located at the Krupnicza Street, home to plenty of other
culinary stops. This is a must on the wine map of Krakow. A place for
those who love wine.
ul. Krupnicza 9/2
www.sites.google.com/site/stoccaggiowinebar/
wwww.facebook.com, Stoccaggio Wine Bar
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Senses Restaurant
czyli zgadnij co jesz
Senses Restaurant
or guess what you are eating
Zabawa z jedzeniem w ciemno. Prawdziwa darkrestaurant, wzorowana na najlepszych tego typu restauracjach na świecie. Zgadywanie co mamy na talerzu może być wyśmienitą rozrywką. Pierwsza
w Krakowie ekskluzywna restauracja, w której zjecie Państwo potrawy w zupełnej ciemności, a dopiero na końcu dowiecie się co było
na talerzu. W restauracji nie ma klasycznego menu, tylko zestawy do
wyboru: polskie, mięsne, wegetariańskie, wegańskie i propozycja
Szefa Kuchni. Inne emocje, inne doznania. Kraków zjedzony po
ciemku.
Fun with food in the dark. True dark restaurant, modeled after the
best restaurants of this type in the world. Guessing what we have on
the plate can be excellent entertainment. The first exclusive
restaurant in Krakow where you eat your meals in complete
darkness, and only at the end you will know what was on the plate.
The restaurant does not have the classic menu, but sets to choose
from: Polish, meat, vegetarian, vegan and Chef's choice. Different
emotions, different feelings. Krakow eaten in the dark.
ul. Dominikańska 1
www.senses-restaurant.com
www.facebook.com, Senses Restaurant

Mehocafe Cafe&Bistro
czyli zanurz się w zaczarowanym ogrodzie
Mehocafe Cafe&Bistro
or immerse yourself in the enchanted garden
Wystarczy wejść w bramę Domu Józefa Mehoffera (Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie) i przenieść się do zaczarowanego
ogrodu przeniesionego z obrazów Mehoffera z drzewostanem
z XIX wieku. Wrażenie zatrzymania czasu. Kraina łagodności. Kawa,
ciasto, święty spokój. Co ciekawe, od Mehoffera dzieli Państwa
dosłownie parę kroków od Dolnych Młynów 10. To najmodniejszy
obecnie adres w Krakowie.
Just enter the gate of the House of Joseph Mehoffer (Branch of the
National Museum in Krakow) and enter the enchanted garden
transferred from the Mehoffer's images of the forest stand of
the nineteenth century. The impression of stopped time. Land of
gentleness. Coffee, cake, inner peace. Interestingly, from the
Mehoffer's House literally a few steps separates you from the
Dolnych Młynów 10. It is currently the most fashionable address in
Krakow.
ul. Krupnicza 26
www.mehocafe.pl
www.facebook.com, Meho Cafe
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Trzy rybki
czyli jakość spod znaku Slow Food Polska
Three fish
or quality under the sign of Slow Food Polska
Bardzo wytworne i ekskluzywnie miejsce, gdzie wykorzystuje się
produkty lokalne najwyższej jakości, również z własnego ogródka.
Restauracja z rekomendacją SLOW FOOD Polska i przewodnika
Michelin. Dania z najwyższej półki, kuchnia polska w nowoczesnym
i sezonowym wydaniu. Tradycyjne receptury i nowe aranżacje z wykorzystaniem polskich wędlin, mięs, warzyw i serów. Miejsce wyjątkowe, dla najbardziej wymagających.
Very elegant and exclusive place, which uses local products of the
highest quality, also from their own garden. Restaurant with the
recommendation of SLOW FOOD Poland and Michelin Guide. Dishes
of the highest quality, Polish cuisine in a modern and seasonal
release. Traditional recipes and new arrangements with Polish
sausages, meats, vegetables and cheeses. A unique place for the
most demanding.

ul. Szczepańska 5
www.stary.hotel.com.pl

Weźże Krafta
czyli inne piwo dla znawców, poszukujących
i do towarzystwa
Weźże Krafta
or unique beer for connoisseurs and those looking
for companionship
„Weźże i pijże” - właśnie na Dolnych Młynów 10. Ejże! To jest dopiero
miejsce. Dla wielbicieli piw kraftowych spożywanych w scenerii poprzemysłowych budynków. Wybór piw i smaków jest ogromny. Nalewane z kranów w trzech pojemnościach. Bardzo po krakowsku.
"Grab and drink" - precisely at Lower Mills 10. This is just the place.
For lovers of craft beers consumed in the scenery of the postindustrial buildings. Selection of beers and flavors is huge. Poured
from the taps in three sizes. Very krakovian.
ul. Dolnych Młynów 10
www.facebook.com, Weźże Krafta
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Hummus Amamamusi
czyli małe co nieco w egzotycznym klimacie
Hummus Amamamusi
or a little something in an exotic atmosphere
Najlepszy hummus w tej części Europy. Drobna przekąska o powalającym smaku. Można skosztować na miejscu. W menu humus,
również z różnymi dodatkami. Podawany z dobrym naturalnym
chlebem, jajkiem na twardo, warzywami itp. Po degustacji, trudno nie
kupić smakołyku. Tylko wybór trudny, bo rodzajów hummusu jest
sporo.
Best hummus in this part of Europe. Small snack with an arresting
taste. You can test-taste on the spot. The menu offers hummus with
various additives. Served with good, naturally baked bread, hardboiled egg, vegetables, etc. After tasting, it's hard to not buy a treat.
Only the choice difficult, because there are many types of hummus.

ul. Meiselsa 4

Galeria Tortów Artystycznych
- małe słodkie dzieła sztuki
Cakes Art Gallery
- sweet little works of art
Pobyt w tej galerii oferuje doznania iście artystyczne – są w niej małe i
duże, słodkie dzieła sztuki. Wysmakowane kompozycje. Jak na
przykład tort malinowy – z chrupiącym migdałowym sable, biszkoptem malinowym, cremeux malinowym, z galaretką z cavyrose i
kawałkami malin oraz musem z białej czekolady z wodą różaną.
Kolorowe makaroniki też są. Wszystko to cieszy oko, smakuje
zabójczo.

www.facebook.com, Hummus Amamamusi

Stay in this gallery offers a truly artistic experience - there are large
or small, sweet works of art. Sophisticated compositions. Such as
raspberry cake - with crispy almond sable, raspberry sponge cake,
raspberry cremeux, jelly from cavyrose and pieces of raspberry and
white chocolate mousse from rose water. You can also see colorful
macaroons. All that pleases the eye and has killer taste.

ul. Bożego Ciała 22
www.facebook.com, Galeria Tortow Artystycznych

11

Zjedzmy i wypijmy razem Kraków

Let's eat and drink Krakow together

czyli 20 alternatywnych propozycji kulinarnych

or 20 alternative culinary propositions

Curry Up
czyli indyjski duch dla zgłodniałych
Curry Up
or Indian spirit for the hungry
Malutki bar z wyśmienitym indyjskim jedzeniem
w środku krakowskiego Kazimierza. W menu między
innymi najlepsza sałatka świata Bel Puri – typowy
street food z Bombaju - ze specjalnie preparowanego,
chrupiącego ryżu, warzyw, kolendry, słodkiego
chutneya i masali. Poza tym lassi z miąższem mango.
W menu jest kilka pozycji, także dla wegetarian. Pycha w cenie streetowej.
A tiny bar with delicious Indian food in the middle of
Kazimierz. In the menu, among other things, is the best
salad of the world Bel Puri - a typical street food from
Mumbai - specially of prepared, crispy rice, vegetables,
coriander, sweet chutney and masala. Also lassi with
mango pulp. The menu has a few items, also for vegetarians. Yummy in the street price.

ul.. Krakowska 29 (vis a vis Placu Wolnica)
www.facebook.com, Curry Up

Andrus - Maczanka po Krakowsku czyli zjedz jak dorożkarze
Andrus – Krakovian Sop or eat like cabbies
Leszek Mazan znawca podwawelskich smaków – mawia, że maczanka to jedna
z najbardziej typowych potraw dla Krakowa. W XVII wieku była bardzo popularna
głównie wśród fiakrów - kierowców dorożek i studentów. Dziś walczy o miano
pierwszego w historii prawdziwego dania fastfoodowego. Maczanka po krakowsku
to nic innego jak karkówka w sosie doprawionym kminkiem podawana w bułce
wodnej przekrojonej na pół. Maczankę w nowym i wyśmienitym wydaniu serwuje na
Kazimierzu Foodtruck Andrus. Dostaniecie ją Państwo w wersji „Karczek wieprzowy
marynowany przez 48 godzin i długo pieczony w niskiej temperaturze” – ta uliczna
wersja jest zdecydowanie bliżej opcji PULLED PORK, w wariantach smakowych od
klasycznej maczanki z ogórkiem (także konserwowym), do wersji „autorskich”,
w bardzo smacznej interpretacji, np. z marynowaną papryczką jalapeno, z ostrym
sosem, boczkiem, serem z pieczarkami, a nawet takimi sezonowymi dodatkami
jak musztarda z dyni! Przepysznie!
Leszek Mazan - an expert in Krakovian tastes - says that sop is one of the most typical
dishes for Krakow. In the seventeenth century, it was very popular mainly among
fiakrs - cabs drivers' and students. Today, it's fighting for the title of the first ever true
fast food dish. Krakovian Sop is nothing but pork in a sauce flavored with caraway
seeds, served on a water bun halves. Sop in a new and excellent edition is served in
Kazimierz Andrus Foodtruck. You can get a version of "Pork neck marinated for
48 hours and long baked at a low temperature" - the street version is definitely closer
to option of pulled pork, in flavors from classic cucumber sop (also pickled), an
original version, in very tasty interpretations, eg. with pickled jalapeno chili pepper
with spicy sauce, bacon, cheese with mushrooms, and even the seasonal toppings
such as pumpkin mustard! Delicious!
ul. Straszewskiego 28
www.facebook.com, Andrus Food Truck
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Klubokawiarnia Mleczarnia
czyli odpocznij pod kasztanem
Clubcafe Mleczarnia
or relax under the chestnut tree
Magiczny kawiarniany ogródek na Kazimierzu, nad którym góruje
olbrzymi, stary kasztan. Piękny w dzień, ale wieczorem i w nocy, gdy
na stoliczkach migotają świeczki można się zasiedzieć, zagadać,
podumać, odpocząć itp. Wino, kawa, domowe ciasta – cóż więcej
trzeba na klimatycznym Kazimierzu. Działa tylko od wczesnej wiosny
do późnej jesieni.
Magic café garden in Kazimierz, dominated by huge, old chestnut.
Beautiful during the day, but also in the evening and at night, when
you can see flickering candles on the tables and can linger, talk,
meditate, relax, etc. Wine, coffee, homemade cakes - what more do
you need? It's only open from early spring to late autumn.

ul. Meiselsa 20
www.facebook.com, Mleczarnia.krakow

Walenty Kania
czyli Kuchnia dla odważnych
Walenty Kania
or cuisine for the brave
Propozycja dla fanów i wielbicieli tzw. piątej ćwiartki – jeśli lubicie
Państwo serca, wątróbki, ogony i żołądki to wymarzone miejsce
streetowego jedzenia. Plus pyszne kiełbasy z sarny, konia i baraniny
w bule. A miska gorących flaków potrafi podstawić na nogi o każdej
porze dnia i nocy. Polecamy foodtruck Walentego od podrobów!
Skwer Izaaka na Kazimierzu.
Proposal for fans and admirers of the so called fifth quarter - if you
like hearts, livers, stomachs and tails it is the perfect place serving
street food. Plus delicious sausage out of deer, horse and lamb in a
bun. A bowl of hot tripe can fill you with energy at any time of day or
night. We recommend Valentine foodtruck of offal!

Izaak's Square in Kazimierz
www.facebook.com, Walenty Kania „Kuchnia dla odważnych”
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Zjedzmy i wypijmy razem Kraków

Let's eat and drink Krakow together

czyli 20 alternatywnych propozycji kulinarnych

or 20 alternative culinary propositions

Youmiko Sushi Cracow
czyli wzorzec sushi
Youmiko Sushi Cracow
or norm of sushi
Zdaniem znawców jedno z najlepszych miejsc do zjedzenia sushi nie
tylko w Krakowie, ale i w Polsce – w „czystej” klasycznej wersji bez
żadnych udziwnień i „udoskonaleń” ze świata. Prawdziwie japońska
wersja. Ryż najwyższej klasy, sezonowe dodatki i świeże ryby – tylko
tyle i aż tyle. Luźna niezobowiązująca atmosfera plus naturalne wina.
Świetne miejsce na lunch biznesowy lub kolację w stylu japońskim.
According to the experts one of the best places to eat sushi, not only
in Krakow, but also in Poland - in a "clean" version of the classic no
frills and "improvements" from all around the world. Truly Japanese
version. Rice of the highest quality, seasonal additions and fresh fish just so and no less. Relaxed atmosphere plus natural wine. Great
place for a business lunch or dinner in the Japanese style.

ul. Józefa 2
www.facebook.com, Youmiko Sushi

Studio Twój Kucharz
czyli gotowanie na żywo
Studio Twój Kucharz
or cooking live
Jedyny taki koncept kulinarny, gdzie na oczach klientów, w otwartej
kuchni przygotowuje się zamówione potrawy i gdzie można
bezpośrednio porozmawiać z szefem kuchni i kucharzami. Menu jest
zmieniane co tydzień i oparte na produktach pochodzących od
lokalnych producentów. Potrawy tworzone są zgodnie z zasadami
slow food, bez polepszaczy, proszków i półproduktów. Studio
to również winiarnia z bogatą ofertą win naturalnych i biodynamicznych, od małych, europejskich producentów. Kuchnia polska
z elementami kuchni europejskiej, a także azjatyckiej.
The only culinary concept like that, where before the eyes of
customers, in the open kitchen, meals are being prepared and where
you can speak directly with the chef and cooks. The menu is changed
weekly and based on products from local producers. Dishes are
created in accordance with the principles of slow food, without
improvers, powders and intermediates. Studio also has a wine bar
with a wide selection of natural and biodynamic wines from small
European manufacturers. Polish cuisine with elements of European
as well as Asian cuisine.

ul. Ślusarska 3
www.twojkucharz.pl
www.facebook.com, twojkucharz
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Zjedzmy i wypijmy razem Kraków

Let's eat and drink Krakow together

czyli 20 alternatywnych propozycji kulinarnych

or 20 alternative culinary propositions

KrakoSlow Grill & Pavel Portoyan
czyli Gruzja na talerzu

KrakoSlow Wines
- najlepszy wine bar w Polsce
KrakoSlowWines
- the Best wine bar In Poland
Takim tytułem wyróżniono go w ubiegłym roku. Na półkach wina
środkowej Europy, węgierskie, morawskie, rumuńskie. Duży wybór
win gruzińskich i armeńskich plus wyselekcjonowane polskie wina.
Wszystkie pieczołowicie wybiera osobiście gospodarz tego miejsca.
Robi to tam, gdzie wina powstają, więc na półkach są same sprawdzone egzemplarze. Przekąski w postaci polskich serów zagrodowych i wędlin oraz wspaniały kaukaski grill.
It is the title awarded to KrakoSlowWines in the past year. On the
shelves there are wines of Central Europe, Hungarian, Moravian,
Romania. A large selection of Georgian and Armenian wines plus
selected Polish wine. All carefully and personally selected by the
host of the place. He is doing it where wines are created, so the
shelves contain only approved bottles. Snacks in form of a Polishfarm cheeses and cold cuts and great Caucasian grill.

ul. Lipowa 6F
www.krakoslowwines.pl
www.facebook.com, KrakoSlow Wines

KrakoSlow Grill & Pavel Portoyan
or Georgia on a plate
Pavel Portoyan – mistrz nad mistrzami serwuje najlepszy grill
kaukaski w Krakowie i zapewne w Polsce. Pavel jest Ormianinem
o złotych rękach. Szaszłyki wieprzowe i baranie, które tworzy (tak!
tworzy!) są tak dobre, że na zawsze zapadają w pamięć. Grillowane
warzywa również. W niedzielę zawsze można liczyć na chinkalii
(sakiewki z mięsem i rosołem). Do dań wina – z KrakoSlowWines
Pavel Portoyan - the master of the masters serves the best Caucasian
barbecue in Krakow and probably in Poland. Pavel is an Armenian
with golden hands. Skewers of pork and mutton, which he creates
(yes! Creates!) are so good that they are forever memorable. His
grilled vegetables also. On Sunday, you can always count on chinkalii
(pouch with meat and broth). Dishes are accompanied by wine straight out of KrakoSlowWines.

ul. Lipowa 6F
www.facebook.com, KrakoSlow Grill
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Nad dachami Krakowa

Above the roofs of Krakow
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Charakterystyczne dla Krakowa jest to, że ze względu na ochronę
wizerunku historycznej zabudowy miasta w jego krajobrazie nie dominują
wieżowce. Dzięki temu najbardziej atrakcyjny widok jest „odsłonięty”
i niezakłócony wysoką zabudową, nieprzystającą do historycznej tkanki
miasta. Choć punkty, z których można obserwować miasto wydają się
niedostępne dla zwiedzających, to bez problemu można spojrzeć na
Kraków z góry.

Characteristic for Krakow is that in order to protect the image of the
historic buildings, the city's landscape is not dominated by skyscrapers.
As a result, the most attractive view is "exposed" and unhindered by high
buildings, out of touch to the historic fabric of the city. Although the
points from where you can observe the city seem to be inaccessible to the
public, it can easily take a look at Krakow from above.

Wieża Mariacka

St. Mary's Tower

W samym centrum miasta znajduje się jedna z najsłynniejszych budowli w Polsce – Kościół Mariacki. Jego charakterystyczna, gotycka bryła wpisana jest nierozerwalnie w wizerunek krakowskiego Rynku
Głównego, czego wyraz znaleźć można na licznych widokówkach
z Krakowa. Intrygujące ustawienie kościoła względem Rynku – na ukos,
wynika z tego, że został on zbudowany na planie kościoła romańskiego,
który stał w tym miejscu jeszcze przed lokacją miasta i wyznaczeniem jego
centralnego punktu. Słynny ołtarz Wita Stwosza, z naturalnej wielkości
rzeźbami ludzkich postaci codziennie oglądają turyści z całego świata.
Jednak za jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Krakowa,
a także element niepodrabialnej tradycji uznaje się hejnał, wygrywany
co godzinę ze szczytu Wieży Mariackiej. Tysiące turystów każdego dnia
zadziera głowy do góry, aby usłyszeć charakterystyczną melodię i pomachać z dołu trębaczowi. Wiele osób sądzi, że tylko jemu przynależy się
przywilej obserwowania miasta ze szczytu wieży.

In the heart of Krakow is one of the most famous buildings in Poland St Mary's Church. Its characteristic gothic mass is inscribed inextricably
in the image of Krakow's Main Market, which an expression of can be
found on many postcards from the Krakow. Intriguing setting the church
in relation to the Market - on the bias, due to the fact that it was built on
a plan of Romanesque church, which stood in this place before the
foundation of the town and the determination of its central point.
The famous altar by Veit Stoss, with the life-size sculptures of human
figures every day watching tourists from around the world. However, one
of the most distinctive symbols of Krakow, as well as the unmistakable
element of tradition is the trumpet call, played every hour from the top
of St. Mary's Tower. Thousands of tourists each day lift their heads up to
hear the characteristic melody and to wave to the trumpeter. Many
people think that only he should have the privilege of watching the city
from the top of the tower.

Każdego dnia Kościół Mariacki mijają tysiące ludzi. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że po wąskich schodach wewnątrz wieży Mariackiej można
się wspiąć na sam jej szczyt, na tzw. hejnalicę i stamtąd rzucić okiem na
stare miasto. Wysoka na ponad 80 metrów Wieża Mariacka góruje nad
większością otaczających ją budowli. Wejście na szczyt pozwala zobaczyć i poczuć unikatową atmosferę zabytkowego Krakowa z samego jego
serca.

Every day, St. Mary's Church is passed by thousands of people. Not
everyone realizes that you can climb the narrow staircase inside the
tower to its very peak, the so-called Bugle and from there take a look at
the old town. Higher than 80 meters Mary's Tower dominates the
majority of the surrounding buildings. Entrance to the top allows you to
see and feel the unique atmosphere of the historic Krakow from its very
heart.

Kościół Mariacki, Plac Mariacki 5
Godziny otwarcia:
w sezonie letnim
(od 1 kwietnia do 31 października, z wyjątkiem świąt kościelnych)
od 9 do 17.30 (wejście co pół godziny).
Bilety 15 zł (normalne) i 10 zł (ulgowe)

St. Mary's Church, Plac Mariacki 5
Open:
Turing summer season
(from April 1st to October 31st, with the exception of church holidays)
from 900 to 1730 (entrance every half an hour)
Tickets 15 PLN (full-price) and 10 PLN (half-price)
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Kopiec Kościuszki

Kościuszki Mound

Decyzja o usypaniu Kopca Kościuszki wzięła się z chęci wzniesienia
godnego pomnika ku pomięci bohatera narodowego, Tadeusza Kościuszki. Podjęta została już 3 lata po jego śmierci, w 1820 roku – wtedy
założono podstawę pomnika i oficjalnie rozpoczęła się jego budowa.
Zaprojektowano go na wzór legendarnych już w tamtym czasie innych
krakowskich kopców – Kraka i Wandy. Twórcom przyświecało założenie,
że pomnik miał być prosty i trwały. I właśnie taki jest. Przez prawie 200 lat,
odkąd podjęto decyzję o wzniesieniu Kopca Kościuszki, zdążył on się
trwale wpisać w krajobraz Krakowa – również jako symbol wolności.
Jego widok z Wawelu do tego stopnia przeszkadzał niemieckim okupantom stacjonującym na Zamku, że powstał plan (ostatecznie niezrealizowany) całkowitego zniwelowania Kopca w czasie II wojny światowej.

The decision on erecting the Mound took root from the desire to rise
a worthy monument to accommodate national hero Tadeusz Kosciuszko.
A decision has already been made three years after his death, in 1820 then the base of the monument was and it became officially under
construction. It was designed following the example of already legendary
at the time, other Krakow's mounds - Krak and Wanda. Creators decided
that the monument had to be simple and durable. And that's how it is.
Over the almost 200 years since the decision was taken to erect the
Kosciuszko Mound, it had permanently entered the landscape of Krakow also as a symbol of freedom. Its view from the castle so much disturbed
the German occupying forces stationed at the castle that the plan was
created (ultimately unrealized) of the total destruction of the Mound
during World War II.

Dziś Kopiec Kościuszki pozostaje naturalną częścią krajobrazu Krakowa –
najczęściej jednak wiązany jest z bliskością krakowskiego ZOO oraz
siedzibą największej komercyjnej stacji radiowej w Polsce. Tego typu
skojarzenia sprawiają, że Kopiec Kościuszki wydaje się być miejscem
prywatnym, nadającym się wyłącznie do obserwowania z daleka, z krakowskich Błoń albo Bulwarów Wiślanych. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy z tego, że na Kopiec można wejść. Można mylnie sądzić, że ze
szczytu stosunkowo niskiego wzniesienia widać niewiele (całkowita
wysokość pomnika ledwo przekracza 34 metry). Bardzo szeroka perspektywa, obejmująca niemalże cały Kraków i jego okolice, w pełni
zrekompensuje lekkie zmęczenie, po wejściu na górę drogą wijącą
się wokół Kopca. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ze
szczytu Kopca Kościuszki można zobaczyć nawet kontury Tatr. Spojrzenie na Kraków z takiego dystansu każdemu pozwoli dostrzec potęgęi
różnorodność miasta. To z pewnością dobre miejsce na to, żeby złapać
oddech po pełnym konferencyjnych prelekcji dniu.
Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona 1
Godziny otwarcia: cały rok, od 9 do zmroku.
Bilety 12 zł (normalne) i 10 zł (ulgowe)

Today Kosciuszko Mound is a natural part of the landscape of Krakow –
the most frequently, however, it is associated with the proximity of the
Krakow Zoo and the seat of the largest commercial radio station in
Poland. This type of association make Kosciuszko Mound seem to be
a place of privacy, suitable only to observe from afar, from the Błonia or
Vistula Boulevards. Many people do not realize that you can go to the
mound. You may mistakenly believe that from the top of the relatively
low hill you can see very little (total height of the monument barely
exceeds 34 meters). Very broad perspective, covering almost all of
Krakow and its surroundings, fully compensate for the slight fatigue after
climbing the road winding around the Mound. With favorable weather
conditions from the top of the Mound, you can even see the contours of
the Tatry mountains. A look at Krakow from such a distance allows anyone
to see the power and diversity of the city. This is certainly a good place for
to catching ones breath after a full day of conference lectures.
Kościuszki Mound, al. Waszyngtona 1
Open: All year, from 900 to nightfall
Tickets 12 PLN (full-price) and 10 PLN (half-price)
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Taras widokowy przy muzeum MCK

A viewing terrace next to MCK museum

Przy Rynku Głównym, w rzędzie historycznych kamienic można znaleźć tę
wyjątkową, na której dachu znajduje się przeszklony taras. Sama kamienica, którą datuje się mniej więcej na czas zbliżony do lokacji Krakowa
w XIII w., obecny kształt zyskała w XIX w. – powstała z połączenia dwóch
sąsiadujących ze sobą budynków. W ciągu setek lat kamienica stanowiła
rezydencję dla kilku arystokratycznych rodów. Była także siedzibą
ważnych instytucji, takich jak Galicyjski Bank Handlu i Przemysłu, a po
I wojnie światowej Banku Małopolskiego.
Jednak prawdziwy rozkwit kamienica „Pod Kruki” zaczęła przeżywać
w latach 90., kiedy stała się siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury
w Krakowie. Przez ostatnie dwie dekady przeprowadzano jej modernizacje, w wyniku których na potrzeby MCK zostały zaadaptowane
kolejne części budynku. Już w XXI wieku przeszklona została górna część
kamienicy, dzięki czemu wygospodarowano nową przestrzeń wystawienniczą oraz powstał taras widokowy. To właśnie stąd rozciąga się
widok z góry na ścisłe centrum Krakowa – Rynek Główny, Sukiennice,
dachy sąsiadujących kamienic oraz w odrobinę dalszej perspektywie –
Zamek Królewski na Wawelu.
W przeciwieństwie do długiej linii horyzontu widocznej z Kopca
Kościuszki, ta z dachu kamienicy „Pod Kruki” jest znacznie krótsza.
Krajobraz jest węższy, ale jednocześnie – bardziej szczegółowy. Nowoczesny przeszklony taras kontrastuje tu z zabytkowym charakterem
Starego Miasta, co pozwala dostrzec umiejętność Krakowa do naturalnego adaptowania nowych rozwiązań (także tych architektonicznych)
przy zachowaniu monumentalnego, historycznego charakteru.

On Main Market Square, in a row of historic tenements you can find this
unique one, which roof is glazed terrace. The very tenement, which dates
back more or less at the time similar to location of Cracow in the
thirteenth century, its present shape gained in the nineteenth century - is
a combination of two neighboring buildings. For hundreds of years this
old building was a residence for several aristocratic families. It was also
the headquarters of important institutions such as the Galician Bank of
Trade and Industry, and after World War I, Malopolska Bank.
However, the tenement "Pod Kruki" began to experience the real
development in the 90s, when it became the headquarters of the
International Cultural Centre in Krakow. Over the past two decades, it
was modernized, and as a result of the needs of the ICC another parts of
the building have been adapted. Even in the XXI century upper part of the
building has been glazed, which earned a new exhibition space and also an
observation deck was created, which offers a view from the top to the
very center of Krakow - Main Market Square, the Cloth Hall, roofs of
neighboring tenements and a little beyond - Wawel Castle.
In contrast to the long line of the horizon visible from the Kosciuszko
Mound, the one seen from the roof from the building "Pod Kruki" is much
shorter. The scenery is narrower, but at the same time - more detailed.
Modern glazed terrace contrasts with the historic character of the Old
Town, which reveals Krakow's the natural ability to adopt new solutions
(including those architectural) while preserving the monumental,
historical character.

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Godziny otwarcia galerii: wtorek-niedziela, od 11 do 19

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Open: Tuesday-Sunday, from 1100 to 1900
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Restauracja Cafe Oranżeria
Dla Krakowa bardzo charakterystyczne jest także położenie nad Wisłą,
przecinającą miasto na dwie części. Wzdłuż jej brzegów ciągną się kilometry bulwarów, przy których spotkać można spacerujących mieszkańców miasta, licznych biegaczy i rowerzystów, amatorów gry w szachy przy
kamiennych stołach oraz turystów, spacerujących obok Smoka Wawelskiego i podziwiających z bliska Zamek Królewski na Wawelu. Jest też
miejsce, z którego można spokojnie obserwować właśnie ten niezwykły
krajobraz przy posiłku lub lampce wina.
Zarówno z przeszklonego wnętrza restauracji Cafe Oranżeria, jak i z dużego tarasu widokowego znajdującego się na 7 piętrze Hotelu Kossak
w centrum Krakowa doskonale widać najbardziej charakterystyczne
zakole Wisły w Polsce, a także dachy krakowskich kamienic, wieże
kościołów i pełne życia ulice.
Cafe Oranżeria
(7. Piętro Hotelu Kossak), Pl. Kossaka 1
Godziny otwarcia: od 10 do 23

Restaurant Cafe Oranżeria
Krakow has also very characteristic location by the Vistula River that cuts
the city into two parts. Along its banks stretch kilometers of boulevards,
at which you can meet both strolling locals, many runners and cyclists,
amateur chess gamers with stone tables and tourists strolling next to
the Wawel Dragon and admiring the Wawel Castle. There is also a place
where you can peacefully watch precisely this unusual landscape accompanied by a meal or glass of wine.
Both from the glazed interior of the restaurant Cafe Oranżeria and a large
observation deck located on the 7th floor of the Hotel Kossak in central
Krakow spreads the perfect view of the most characteristic Vistula river
bend in Poland, and Krakow's roofs of tenements, church towers and
streets full of life.

Café Oranżeria
(7th floor of Hotel Kossak), Pl. Kossaka 1
Open from 1000 to 2300
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Ścieżki nieoczywiste
- alternatywnie po Krakowie

Not so obvious paths
- alternatively around Krakow
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QUESTING
– nietypowa forma poznawania miasta

QUESTING
– unusual form of getting to know the city

Nie każdy spacer po Krakowie musi wyglądać tak samo. Mijanie nawet
najbardziej popularnych miejsc, których pominięcie podczas pierwszej
wizyty w mieście królewskim byłoby niedopuszczalne, wcale nie musi
koniecznie wiązać się ze spacerem towarzystwie dużej grupy, według
rytmu wyznaczanego przez przewodnika. Ci, którzy wolą zwiedzanie we
własnym tempie i swoimi ścieżkami nie są skazani na wędrówkę z nosem
utkwionym w niezbyt ciekawym przewodniku. Dobrą alternatywą w tym
przypadku będzie spacer z questingową ulotką w ręku, który pozostaje
rewelacyjnym sposobem na poznanie okolicy.

Not every stroll around Krakow has to look the same. Passing even the
most popular destinations, the omission of which during the first visit to
the royal city would be unacceptable, does not necessarily have to involve
a walk accompanied by a large group, in the rhythm proposed by the
guide. Those who prefer to explore at their own pace and their paths are
not doomed to wandering around with their nose buried in the not very
interesting guidebook. A good alternative in this case will be a walk with
questing leaflet in hand, which is a sensational way to discover the area.

Coraz popularniejszy w Polsce questing dopiero zaczyna zyskiwać
należną sobie pozycję na mapie turystycznych atrakcji kraju. Chociaż
często kojarzy się z poznawaniem nieznanych i mało popularnych miejsc,
po których trudno znaleźć przewodnika, to w Krakowie także okazuje się
spełniać rolę doskonałego pilota wycieczki.

Increasingly popular in Poland, questing is just beginning to gain rightful
position on the map of tourist attractions of the country. Although often
associated with exploring the unknown and unpopular places where it is
difficult to find a guide in Krakow, also it appears to act as perfect tour
guide.

Każda z sześciu ścieżek questingowych po Krakowie prowadzi przez
znane rejony miasta: Stare Miasto, Kazimierz i Podgórze. Podążając
szlakiem wskazówek i odnajdując odpowiedzi na liczne zagadki zawarte w
questach można odkryć wiele ciekawostek, o których zazwyczaj nie pisze
się w przewodnikach. Konieczność wnikliwej obserwacji i analizy
wszystkich szczegółów na trasie sprawia, że zwraca się uwagę na znacznie
więcej szczegółów niż podczas zorganizowanej wycieczki z osobą, która
palcem wskazuje tylko niektóre punkty. Z rozwiązanych przez siebie
zagadek, na które odpowiedzi ukryte są po drodze, zapamiętać można
znacznie więcej niż z tradycyjnego zwiedzania, a emocje związane z
poszukiwaniem questowego skarbu długo będą przywoływać pozytywne
wspomnienia z Krakowa.

Each of the six questing paths around Krakow leads through the known
areas of the city: the Old Town, Kazimierz and Podgórze. Following the
trail of clues and finding answers to the many mysteries contained in the
quests you will discover many interesting facts, which are not usually
written in the guidebooks. The necessity of careful observation and
analysis of all the details of the route calls attention to much more detail
than an organized tour with a person who points a finger to only certain
points would. With solved puzzles (by yourself), the answers to which are
hidden along the way, you can remember much more than from the
traditional sightseeing and excitement-seeking quest will evoke positive
memories from Krakow for long time.

Więcej informacji o krakowskich questach: www.questing.pl

More information about Krakovian quests: www.questing.pl
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Literackie spacery po Krakowie

Literary strolls around Krakow

Równie nieszablonową formą poznawania Krakowa jest udział w literackich spacerach po Krakowie, organizowanych przez Krakowskie Biuro
Festiwalowe lub samodzielne zwiedzanie miasta szlakiem pisarzy bądź
literackich tropów umieszczonych w powieściach współczesnych autorów.

Equally unconventional form of exploring Krakow is participation in the
literary strolls around Krakow, organized by the Krakow Festival Office or
sightseeing along the trail of writers or literary leads placed in the novels
of contemporary authors.

Tematyka spacerów proponowanych przez KBF dopasowana jest do
różnych oczekiwań pasjonatów literatury. Szlaki prowadzą przez miejsca
związane z konkretnymi autorami (Szymborska, Miłosz, Mrożek, Pilch) lub
gatunkami literackimi (Szlak kryminałów). Wielbiciele książek Gai Grzegorzewskiej czy Marcina Świetlickiego bez trudu odnajdą w pejzażu
Krakowa charakterystyczne miejsca opisywane w powieściach.

Themes of strolls offered by the KFO is matched to the different
expectations of the literature enthusiasts. Trails lead through places
associated with specific authors (Szymborska, Miłosz, Mrozek, Pilch) or
literary genres (detective trail). Fans of the books by Gaja Grzegorzewska
or Martin Świetlicki can easily find in the landscape of Krakow landmarks
described in the novels.

Spacery po Krakowie widzianym oczami literatów to zawsze niepowtarzalne przeżycie – zarówno dla nieznających dobrze tego miasta
turystów, jak i jego mieszkańców. Poeci i prozaicy w swoich utworach
bardzo często opisują świat, który znają z własnych obserwacji – często
skupionych na detalach, których inni nie dostrzegają. Przechadzanie się
tymi samymi ulicami, wstępowanie do tych samych kawiarni, do których
przychodzili literaccy idole pozwala w pewnym stopniu wejść w ich świat –
a to już przeżycie metafizyczne.

Walks through Krakow, seen through the eyes of writers is always
a unique experience - both good for the unfamiliar with the city tourists
and its inhabitants. Poets and prose writers in their works often describe
the world, which they know from their own observations - often focused
on the details that others do not see. Strolling the same streets, joining
the same cafes, which were attended by literary idols allows to some
extent enter their world - and that's a metaphysical experience.

Program i więcej informacji
o Literackich Spacerach po Krakowie:
www.miastoliteratury.pl/program/literackie-spacery-po-krakowie/

The program and more information
about Literary walks around Krakow:
www.miastoliteratury.pl/program/literackie-spacery-po-krakowie/

23

Ogród Profesorski

Professors' Garden

Poznawanie Krakowa, jego historii i atmosfery nie zawsze musi wiązać się
z intensywnym zwiedzaniem i napiętym harmonogramem wizyt w kolejnych muzeach. Czasem warto, podczas spokojnego spaceru uliczkami
Starego Miasta zatrzymać się na chwilę i zajrzeć do ukrytego pomiędzy
starymi uniwersyteckimi budynkami Ogrodu Profesorskiego.

Exploring Krakow, its history and the atmosphere does not always have to
involve intense sightseeing and a busy schedule of visits in subsequent
museums. Sometimes it is worth a leisurely stroll the streets of the Old
Town stop for a while and look for hidden between the old university
buildings Professors' Garden.

Chociaż pierwsze wzmianki o Ogrodzie pojawiły się już w XV wieku, przez
wiele lat pełnił on funkcję magazynów czy zaplecza prac remontowych,
prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dopiero w 2010 roku, po
dwóch latach prac oddano odnowiony, zrekonstruowany Ogród do
użytku publicznego.Dzisiaj, siedząc na jednej z ławek przy starannie
pielęgnowanych alejkach, pomiędzy rozłożystymi drzewami, można
podziwiać XIX-wieczne rzeźby profesorów uczelni oraz interaktywne
instalacje, które nawiązują do kolejnych etapów rozwoju Uniwersytetu
Jagiellońskiego, takie jak zegar słoneczny, czy urządzenie z pierwszego
cyklotronu.

Although the first mention of the Garden already appeared in the
fifteenth century, for many yearsit held the function of warehouse or
repair facilities at the Jagiellonian University. Only in 2010, after two
years of work it was completely renovated, reconstructed and opened for
public use. Today, sitting on one of the benches at the carefully tended
paths between the spreading trees, you can admire the nineteenthcentury sculptures of college professors and interactive installations,
which refer to the next steps of the Jagiellonian University, such as
a sundial, the device of the first cyclotron.

Nieoczywiste położenie ogrodu sprawia, że wciąż niewiele osób zdaje
sobie sprawę z tego, gdzie się znajduje i że można do niego wejść. Dzięki
temu jest to miejsce bardzo spokojne, w którym z dala od zgiełku (a wciąż
w centrum miasta) można odpocząć.

Not so obvious location of the garden makes it so there are still few
people aware of it, where it is located and that you can enter it. This makes
it a very quiet place, in which you can relax away from the hustle and
bustle (and still in the city center).

Ogród Profesorski UJ
ul. Gołębia 11
Godziny otwarcia:
codziennie w sezonie letnim
(od 22 kwietnia do 31 października),
od 10 do 16

Jagiellonian University's Professors' Garden
ul. Gołębia 11
Open:
every day during summer season
(from April 22nd to October 31st),
from 10 to 16
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Ucieczka od rzeczywistości
Escape from reality
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Escape room to koncept stworzony na podstawie gier komputerowych, w
których warunkiem wydostania się z pokoju/mieszkania/konkretnej sytuacji jest odnalezienie ukrytych wskazówek. Przeniesione z rzeczywistości wirtualnej do świata realnego, zyskały ogromną popularność
wśród graczy oraz wszystkich chętnych na wypróbowanie czegoś nowego.
W Krakowie działa piętnaście miejsc z różnotematycznymi escaperoomami. Każde z nich prezentuje od jednej do pięciu różnych historii.
Uczestnicy mogą się wcielić w rolę rycerzy, szpiegów, detektywów lub
innych postaci, a klimatycznie urządzone miejsca gier pomagają w stworzeniu odpowiedniej atmosfery i napięcia. Rozgrywki urządza się dla
kilkuosobowych grup i trwają one przez ograniczony czas – najczęściej
w granicach godziny. Każda z przygód ma również swój poziom trudności.
Należy pamiętać o zgłoszeniu poziomu grupy podczas rezerwacji.

Escape room is a concept developed on the basis of computer games,
where the condition to get out of the room/apartment/specific situation
is to find the hidden clues. Moved from virtual reality to the real world,
they have gained immense popularity among the players and all those
willing to try something new.
In Krakow there are fifteen places in which you can play in escape rooms
of different themes. Each of them presents one to five different stories.
Participants can assume the role of knights, spies, detectives, or other
characters and climatically decorated place games will help create the
right atmosphere and tension. Games are arranged for small groups and
they last for a limited time - usually within an hour. Each adventure also
has its level of difficulty. Keep in mind to declare group level during
booking.

Quest for best

Quest for best

to gra oparta na historiach z Dzikiego Zachodu. Uczestnicy muszą wcielić
się w rolę Indian, którzy próbują ocalić wodza, zanim przeniesie się do
Krainy Wiecznych Łowów. Gracze mają jedynie godzinę na rozwiązanie
zagadek i powstrzymanie jadu grzechotnika. A to wszystko w otoczeniu
indiańskich eksponatów.

is a game based on the stories of the Wild West. Participants must assume
the role of Indians, who are trying to save the chief, before he moves to
the Land of Eternal Hunt. Players have only an hour to solve puzzles and
stop the venom of a rattlesnake. And it's all while being surrounded by
Native American exhibits.

Rezerwacja pod numerem:
+48 537 764 003 lub na stronie www.questforbest.pl

Reservations:
please dial +48 537 764 003 or visit www.questforbest.pl

Exit Games

Exit Games

Krakowska Bestia to gra przeznaczona dla 2 – 5 osób, trwająca dokładnie
godzinę. Uczestnicy wcielają się w drużynę, która próbuje zabić smoka
i następnie zdobyć jego skarb. Historia została zbudowana na podstawie
legendy o smoku wawelskim, który w tej wersji opowieści nie zginął,
a jedynie został ranny i odleciał, aby schronić się w lochach jednego
z zamków.
Piracki Statek - uczestnicy pozostawieni są w roli jeńców i muszą wydostać
się z zabezpieczonych celi, zanim z tawerny wrócą piraci.

Krakovian Beast is a game designed for 2 - 5 people, which lasts exactly an
hour. Participants play the team that is trying to kill the dragon and then
get his treasure. The story was built on the basis of the legend of the
Wawel dragon, which in this version of the story did not die, but was only
wounded and flew away to take refuge in the dungeons of one of the
castles.
Pirate Ship - participants are left in the role of prisoners and must get out
of the protected cell, before the pirates return from the tavern.

Terminy można rezerwować pod numerem:
+ 48 519 396 622 lub na stronie www.exitgame.pl

Dates can be booked under the number:
+ 48 519 396 622 or on the website: www.exitgame.pl
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Enigma Rescue

Enigma Rescue

ekipa oferuje trzy pokoje tematyczne: Wehikuł czasu, Mafijne porachunki
i Baśnie tysiąca i jednej nocy. W każdym z nich czeka godzinna przygoda
dla kilkuosobowej grupy.

team offers three themed rooms: The Time Machine, Mafia wars and the
Arabian night. Each one is an hour adventure waiting for a group of
several people.

Rezerwacja pokoi znajduje się na stronie
www.enigmarescue.com

Room reservation can be found at
www.enigmarescue.com

Wehikuł czasu to historia, w której uczestnicy wcielają się w złodziei,
którzy wykorzystują swoje zdolności, aby okraść pewnego szalonego
naukowca, który przy pomocy stworzonej przez siebie machiny czasu
podróżuje po różnych epokach i przywozi z nich cenne artefakty.
Włamanie wydaje się proste – żadnych kamer czy alarmów. Wyzwaniem
staje się jednak egipska klątwa, przez którą cała przygoda zamienia się
w wyścig z czasem.

Time Machine is a story, in which participants play the thieves, who use
their skills to steal from a mad scientist who, thanks to his self-created
time machine, travels to different times and brings back valuable
artifacts. Burglary seems simple - no cameras or alarms. The challenge is,
however, an Egyptian curse, by which the whole adventure turns into
a race against time.

Mafijne porachunki to gra o średnim poziomie trudności. Pozwala
uczestnikom na wcielenie się w grupę biznesmenów, którzy przestali płacić włoskiej mafii za ochronę. W konsekwencji zostali zamknięci w chłodni
i oczekują na wyrok, który zostanie wykonany dokładnie za godzinę.

Mafia Wars is a game with a medium level of difficulty. It allows
participants to put themselves as a group of businessmen who stopped
paying the Italian mafia for protection. As a result, they were locked in
a cold store and are waiting for their sentence to be executed in exactly
one hour.

Baśnie tysiąca i jednej nocy to gra, która wykorzystuje słynną opowieść
o okrutnym sułtanie Szachrijarze i Szeherezadzie. Chcąc uniknąć losu
swoich poprzedniczek, księżniczka opowiadała historie sułtanowi, który
odwlekał zabicie jej o kolejne noce. Wtem jej opowieści przestały go
interesować. Szeherezadzie pozostała jedynie godzina do świtu i egzekucji. Uczestnicy gry muszą wcielić się w drużynę, która pomoże
księżniczce w ucieczce z pałacu.

Arabian Night is a game that uses the famous story about the cruel sultan
Shahryar and Scheherazade. To avoid the fate of her predecessors, the
princess told stories to the sultan, who put off killing her for consecutive
nights. Then her story ceased to interest him. Scheherazade has only
an hour before dawn and execution. The participants need to play as the
team that will help the princess escape from the palace.

27

Maze Kraków
przygotował dwie gry, na które zapisy znajdują się na
www.maze-krakow.com
Bomba w pokoju to rozgrywka mająca miejsce w podziemiach jednego
z krakowskich banków. Gracze muszą odnaleźć znajdującą się tam bombę,
rozbroić ją i wydostać się z podziemi. Ładunek został ukryty przez
mężczyznę, który obwinia instytucję o pozbawienie go oszczędności
i dachu nad głową. Cała zabawa trwa godzinę i przeznaczona jest dla
grup od dwóch do pięciu osób.
The Ring - gra opiera się na słynnym motywie z horroru. Przedstawia
kobietę, która reaguje na uczestników z ekranu telewizora, a następnie
dzwoni na ich telefon. Gracze mają 60 minut, aby uniknąć tragicznego
losu. Rozgrywka odbywa się w ciemności, jedynym źródłem światła są
mini latarki.

Maze Kraków
prepared two games, which you can book at
www.maze-krakow.com
The Bomb in the Room is a game which takes place in the basement of one
of Krakow's banks. Players must find planted bomb, defuse it and get out
of the cellars. The load was hidden by a man who blames the institution
for depriving him of savings and a roof over his head. The fun lasts for
one hour and is designed for groups of two to five people.
The Ring - game based on the famous theme from a horror movie.
It shows a woman who responds to the participants from the TV screen,
and then is calling them on their phone. Players have 60 minutes to avoid
the tragic fate. The game takes place in the dark, the only light source
is a mini flashlight.

Logical Escape

Logical Escape

oferuje trzy pokoje o różnej tematyce dla bardziej doświadczonych lub
poszukujących większego wyzwania graczy.

offers three differently themed rooms for more experienced players or
those looking for a greater challenge.

Zapisy są możliwe na stronie
www.logicalescape.pl

Registration is possible at
www.logicalescape.pl

Szpieg przedstawia rozgrywkę osadzoną w realiach PRL-u. Uczestnicy
mają za zadanie zdobyć ukryte mikrofilmy oraz pomóc uciec szpiegowi,
który zdobył wiele wartościowych dokumentów oraz zapobiegł
wybuchowi trzeciej wojny światowej. Stopień trudności jest określony
jako wysoki.

The Spy shows the gameplay embedded in the realities of communism.
Participants have to get hidden microfilms and help to escape a spy, who
stole many valuable documents and prevented the outbreak of a third
world war. The level of difficulty is defined as a high.

Szpieg 2 to druga część gry Szpieg. Po raz kolejny uczestnicy muszą
pomóc porucznikowi, który nie stawił się na umówione spotkanie.
Zadaniem graczy jest odnalezienie szpiega wraz z równoczesnym
wprowadzaniem w błąd przeciwników z kontrwywiadu. Rozgrywka
wymaga sprytu i szybkiego myślenia, trwa również pełną godzinę.

The Spy 2 is a sequel to the game The Spy. Once again, participants must
help the lieutenant, who for some reason did not attend the agreed
meeting with his handler. The task of the players is to find a spy while
simultaneously misleading the opponents from counterintelligence.
The game requires ingenuity and quick thinking, it takes the full hour.
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Uzurpator to gra mająca miejsce w stołecznym grodzie Kraków, za czasów
monarchii.Wróg, którego armia zmierza na Polskę, wykradł koronę i berło
króla. Uczestnicy mają za zadanie odzyskać klejnoty koronne, zanim
uzurpator zasiądzie na tronie Polski. Gra o średnim poziomie trudności.

Usurper is a game which takes place in the capital Krakow, in the days of
the monarchy. The enemy, whose army is heading for Poland, stole the
crown and scepter of the king. Participants have to regain the crown
jewels before the usurper will sit on the Polish throne. Game with a medium level of difficulty.

Gamescape
to miejsce operujące w klimatach fantasy. Trzy godzinne rozgrywki
zostały przygotowane z myślą o tych, którzy chcą się trochę oderwać od
rzeczywistości.

Gamescape
place with a fantasy theme. Three one-hour-long game plays have been
prepared for those who wish for a little break from reality.

Zapisy prowadzone są poprzez stronę internetową
www.gamescape.pl

The reservations are conducted via website
www.gamescape.pl

Zamek Drakuli pozwala uczestnikom na zmierzenie się z legendarnym
hrabią-wampirem, który niecierpliwie czeka, aby wyssać z nich krew.
Ich zadaniem jest wydostanie się z zamczyska i dotarcie w bezpieczne
miejsce.

Dracula's Castle allows participants to deal with the legendary vampire –
Count Dracula who is impatiently waiting to suck blood out of them.
Their task is to get out of the castle and reach a safe place.

Gwiezdne Wojny to pokój dla tych, którzy nie obawiają się zmierzyć
z Ciemną Stroną Mocy. Uczestnicy zostają uwięzieni i muszą się wydostać
z rąk samego DarthaVadera.

Star Wars is room for those who are not afraid to face the dark side of the
Force. Participants are trapped and need to get out of the hands of Darth
Vader himself.

Kraina Ludożerców to przygoda w dżungli, podobna do tych, które przeżywał Indiana Jones. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać tajemnicę
zaginionego podróżnika i uciec, zanim wybuchnie wulkan.

A Land of Cannibals is an adventure in the jungle, similar to those
experienced by Indiana Jones. Participants have to solve the mystery of
a lost traveler and escape before the volcano explodes.

Szeroki zakres tematyczny proponowanych escaperoomów pozwala na
dobranie interesującego programu dla każdego uczestnika. Taka forma
zajęć pokonferencyjnych będzie stanowiła niezapomnianą przygodę
i pozwoli na większą integrację jej uczestników. Dodatkową korzyścią jest
możliwość zarezerwowania jednego z miejsc na wyłączność, co pozwoli
na dłuższy czas interakcji między uczestnikami. Niektóre z placówek
oferują również pomieszczenia z dostępem do baru dla większych grup,
w których niebiorący udziału w rozgrywce mogą obserwować graczy lub
po prostu czekać na swoją kolej.

A broad range of thematic of the proposed escape rooms allows the
selection of an interesting program for each player. This form of postconference activities will be an unforgettable adventure and will allow
for greater integration of its participants. An additional benefit is the
ability to book one of the places exclusively, which will allow for a longer
time interaction between participants. Some institutions also offer
a room with access to the bar for larger groups, where those not currently
involved in the game can watch the players or simply wait for their turn.

