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 LICENCJONOWANI PRZEWODNICY 

 80. Konkurs Szopek Krakowskich 
 

 
 

Od 2018 roku tradycja wykonywania szopek jest na liście 
reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości 
UNESCO. Szopka krakowska jest ewenementem na światową 
skalę. Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie 
przetworzonych i połączonych ze sobą zminiaturyzowanych 
elementów zabytkowej architektury Krakowa, w których 
scenerię przeniesiona została scena Bożego Narodzenia. 
Wystawa Muzeum Krakowa 
 Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 
 

 
DODATKOWE PROPOZYCJE 

ekstra płatne przy rejestracji 
 

 

 
 

28.12.2022 – środa, (około 3 godz., min. 10 osób) 
 

1. Krakowskie smoki 
 
Trasa: Bulwar Czerwieński, ulice Krakowa, Pałac 
Wielopolskich, Muzeum Krakowa 
 
Spotkanie godz. 16, hotel Galaxy, 
wycieczka piesza. 50 lat temu 
powstał pod Wawelem pomnik 
smoka. Legenda zmaterializowała 
się do tego stopnia, że smok stał 
się symbolem Krakowa. Czy jest to 
jedyny smok w mieście? Skąd się wzięły smoki? Patrząc 
uważnie wszędzie zobaczymy smoki. Będą to rzygacze, detale 
architektoniczne, detale w szopkach prezentowanych na 
ulicach miasta i na wystawie w Muzeum Krakowa. 
 

Koszt od osoby 50 PLN (przewodnik, bilety wstępu) 
 

  
 

30.12.2022 – piątek, (około 3 godz., min. 10 osób) 
 

3. 800 lat Dominikanów w Krakowie 
 
Trasa: ul. Dominikańska, kramy dominikańskie, 
wnętrza klasztoru, kościoła, Muzeum Dominikanów 
 
Spotkanie godz. 9, hotel Galaxy, 
przejazd tramwajem do przystanku 
Plac Dominikański. Zobaczymy 
wnętrza kościoła, klasztoru, 
krużganki. Poznamy jego historię 
oraz skarby, m.in. najstarszą 
zachowaną na świecie chorągiew 
kanonizacyjną św. Jacka, szaty liturgiczne, romańskie płytki 
podłogowe, średniowieczne witraże, monstrancję królowej 
Bony, obrazy Tomasza Dolabelli. 
 

Koszt od osoby 50 PLN (przewodnik, bilety wstępu) 

 
 

29.12.2022 – czwartek, (około 3 godz., min. 30 osób) 
 

2. Kolorowy świat witraży 
 
Trasa: Bazylika Franciszkanów, Pawilon 
Wyspiańskiego, Bazylika Mariacka, Jama Michalika 
 
Spotkanie godz. 9, hotel Galaxy, 
przejazd tramwajem do przystanku 
Muzeum Narodowe. Podczas 
spaceru poznamy miejsce, gdzie 
od 1902 roku powstają witraże. 
Zobaczymy jak zmieniała się 
sztuka witrażownictwa od średniowiecza po współczesność. 
Dowiemy się jak powstają witraże. Będziemy podziwiać 
najstarsze polskie witraże oraz zrealizowane projekty 
Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. 
 

Koszt od osoby 50 PLN (przewodnik, bilety wstępu) 

  
 

03.01.2023 – wtorek, (około 3 godz., min. 10 osób) 
 

4. Mikołaj Kopernik w Krakowie 
 
Trasa: ul. Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, 
Collegium Maius, Polska Akademia Umiejętności 
 
Spotkanie godz. 9, hotel Galaxy, 
przejazd tramwajem do przystanku 
Rondo Mogilskie. Poznamy sekrety 
Mikołaja Kopernika. Odwiedzimy - 
miejsce jego studiów, Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Col-
legium Maius z oryginalnymi instrumentami astronomicznymi, 
z faksymilą rękopisu „De revolutionibus orbium coelestium" 
(O obrotach sfer niebieskich). Zobaczymy kilka jego pomników, 
dowiemy się czy jest południk zero w Krakowie. 
 

Koszt od osoby 50 PLN (przewodnik, bilety wstępu) 
 


