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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Nationaal Museum
Forum Designu
Smaki Roślinne
Massolit Books & Café
Planty
Kanonicza
Wawelkathedraal
Wawelkasteel
Sint-Petrus- en Pauluskerk
CiuCiu
Pod Aniołami
Karmello
Franciscanenkerk
Szambelan
Nowa Prowincja
Collegium Maius
Chimera
Piwnica Pod Baranami
Rynek Główny
Sukiennice
Rynek Underground
Sint-Adalbertkerk
Pasaż 13
Moaburger
Wodka Bar
Mariabasiliek
Lost Souls Alley
Camelot Cafe
Floriańskapoort
Słowacki Teatru
Glonojad
Grunwaldmonument
Stary Kleparz-markt
Dekor Art
Morskie Oko
Bistro Charlotte
Bunkier Cafe
Pod Norenami
Meho Cafe
Oude Sigarenfabriek

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.60 km)

stare miasto

Begin aan de Aleja 3 Maja 1 , steek over naar het lange lage gebouw 2 . Aan het kruispunt

OVER DE ROUTE

de hoek met Felicjanek ga je rechts en dan weer links 4 , achter het kerkje door en weer

De wandeling begint bij het Museum Narodowe, het nationaal museum aan de grote
grasvlakte, de Błonia. Al gauw kom je bij Wawel, de kathedraal en kasteelsite. Daarna wandel
je door Stare Miasto; dat is erg toeristisch en vaak druk, maar de wandeling leidt ook door
stillere straatjes met ommetjes naar de markt en het stadspark, de Planty. Een oud
industrieel complex met veel restaurantjes en bars is de afsluiter van deze wandeling.

met de ringweg hou je rechts aan, steek pas over bij Kino Kijów en loop Smoleńsk in 3 . Op

rechts, Smoleńsk in. Steek de Staszewskiego over tot in het park 5 . Wandel rechts het pad
op en steek de tramsporen op de Franciskańska over. Hou rechtsaan in het park en vervolg
het pad dat schuin links het park in gaat. Sla bij Poselska linksaf en neem dan de eerste
rechts. Loop met de hoek in de straat mee en ga weer rechts 6 . Steek over en wandel de

DE WIJKEN

Wawelheuvel op 7 8 . Vanaf het binnenplein naast de kathedraal hou je rechts aan, richting

een van de weinige steden waar de gebouwen de Tweede Wereldoorlog grotendeels
overleefden. Overal waar je kijkt, zie je geschiedenis die eeuwen teruggaat. Veel van de
oorspronkelijke pracht en praal van de binnenstad is weer in oude glorie hersteld. Dit maakt

. Bij de tramsporen ga je rechts. Steek over bij de kerk 13 en sla de Bracka in 14 15 . Neem de

De oude stad, Stare Miasto, is een levende getuige van de rijke historie van Polen. Krakau is

Stare Miasto een populaire plek voor toeristen uit de hele wereld.
Krakau vindt zijn oorsprong diep in de middeleeuwen. Volgens de legende woonde er onder

de rivier, en ga je links de Wawelheuvel af. Beneden steek je over, de Grodzka in 9 10 11 12

eerste links. Bij de kruising met de Jagiellońska ga je rechts 16 . Ga dan rechtsaf, św. Anny in
17 18 . Op de hoek met de grote markt, Rynek Główny 19 , steek je het plein schuin links over

dwars door de lakenhal 20 21 . Loop weer naar de hoek van het plein, met het kleine witte

de Wawelheuvel een draak. Toen die was verslagen, kon de koning op de heuvel een kasteel
laten bouwen. Dit kasteel, gelegen aan een bocht in de rivier, was eeuwenlang de woonplaats
van Poolse koningen en is tegenwoordig de grootste trekpleister van de stad. Stare Miasto
strekt zich vanaf Wawel uit in noordelijke richting. Waar ooit de oude stadsmuren en grachten

kerkje 22 , en er schuin achter naar Pasaz 13 23 . Loop op nr. 10 op de markt de poort van het

de stad omringden is nu een brede groenstrook, Planty, waarin het heerlijk wandelen is.

ga verder naar de grote markt 26 . Sla voor horror 27 rechtsaf in de Floriańska. Of je gaat

Het kloppend hart van het centrum is de Rynek Główny, Europa’s grootste middeleeuwse
marktplein. Hier vind je, naast talloze toeristische terrasjes, iconische gebouwen als de
Lakenhal en de Mariabasiliek. Vanaf de ongelijke torens van deze kerk klinkt elk uur het
bekendste trompetdeuntje van de stad.
Wie de Planty doorsteekt naar de buitenrand van het centrum, merkt dat het toerisme al snel
plaatsmaakt voor het dagelijks leven. Op de markt op Stary Kleparz doen inwoners van de stad
hun dagelijkse boodschappen en in Karmelicka klappen jonge Polen hun laptop open in
moderne koffietentjes.

WEINIG TIJD

Wawelkasteel + Stary Kleparz + Planty + Rynek Główny + Wodka Bar

roze gebouw in en ga door de passage. Aan het einde ga je links. Wandel over de Mały Rynek,
de kleine markt, en sla rechtsaf op het einde van dit pleintje 24 25 . Keer op je route terug en

rechts, de św.Jana in ,tegenover de kop van de lakenhal. Bij het kerkje ga je rechts voor een
romantisch plekje 28 . Loop de św. Jana verder door tot op het einde, en ga rechtsaf, onder de
boog door 29 . Blijf aan de binnenkant van de stadsmuur tot op het einde ervan en ga dan
rechts 30 . Keer terug naar de stadsmuur en ga nu door de stadspoort. Vervolg je route links
achter de Barbakan om en steek de straat over naar Plac Matejki 31 32 . Ga ter hoogte van het
standbeeld links 33 . Sla linksaf tot je weer bij het tramspoor bent en steek over, de
Sławkowska in 34 . Sla rechtsaf op de hoek met Tomasza en hou links aan op Plac
Szczepański 35 . Steek het plein schuin naar links over 36 tot aan het park 37 . Volg het pad
schuin rechts tot aan het kruispunt en steek over naar Krupnicza 38 . Sla rechtsaf bij 39 tot aan
de toegangspoort van de Oude Sigarenfabriek 40 .

1 NATIONAAL MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Muzeum Narodowe (Nationaal Museum) heeft elf vestigingen in Krakau. De
hoofdvestiging zit aan de rand van het centrum, waar het uitgestrekte Błonia-grasveld begint.
Het museum heeft een grote vaste collectie schilderijen van Poolse meesters en een enorme
militaire verzameling. Neem een kijkje op de website voor de vaak uitstekende tijdelijke
tentoonstellingen. Alle permanente collecties van het nationaal museum en zijn tien andere
vestigingen zijn op zondag gratis te bezichtigen.
aleja 3 maja 1, mnk.pl/oddzial/gmach-glowny, +48()12-4335500, di-vr 9.00-17.00, za
10.00-18.00, zo 10.00-16.00, entree 10 zł, permanente collectie zo gratis, tram 20 museum
narodowe
2 FORUM DESIGNU - SHOPPEN

In het voormalige communistische Cracovia Hotel is een grote winkel voor designmeubels en
-kleding geopend. In Forum Designu stellen vooral Poolse ontwerpers hun bijzondere waren
tentoon. Je krijgt meteen zin om je eigen huis opnieuw in te richten als je hier rondkijkt. Van
aparte, handgemaakte kasten tot vrolijke kussens in knalkleuren. Het bijhorende Forum
Mody geeft modeontwerpers een plek om hun beperkte collectie te verkopen. Unieke
stukken zijn hier verrassend betaalbaar.
focha 1, www.forumdesignu.pl, +48()-730740025, ma-za 11.00-19.00, zo 11.00-17.00, tram 20
museum narodowe
3 SMAKI ROśLINNE - ETEN & DRINKEN

Kleurrijke en internationaal geïnspireerde gerechten komen ruim aan bod bij dit vegetarisch
restaurant dat elke dag een andere soep, hoofdgerecht en dessert serveert. Het is enkel open
tijdens de lunch en trekt jonge locals aan die deze verse kost voor een lage prijs erg
waarderen. Smaki Roślinne is een kleine zaak, met een fris en licht interieur en een
menukaart die niet alleen de vegetariërs doet watertanden.
smoleńsk 27, +48()-535810406, ma-vr 12.00-16.00, lunch van de dag 16 zł, tram 20 museum
narodowe
4 MASSOLIT BOOKS & CAFé - ETEN & DRINKEN

Een van de meest relaxte plekken om jezelf op koffie en een stuk taart te trakteren is
Massolit Books & Café. In dit weggestopte boekwinkeltje annex café net buiten het centrum
komen locals en toeristen om te lezen of bij te praten met vrienden. Vooraan in de winkel kun
je nieuwe en tweedehands boeken kopen, achterin is de bar. Je kunt je koffie meenemen
naar de ouderwetse zitkamers links, of rechts doorlopen naar een andere ruimte met nog veel
meer boeken en zitjes.
felicjanek 4, www.massolit.com, +48()12-4324150, ma-do 9.00-21.00, vr 9.00-20.00, za-zo
10.00-20.00, koffie 6 zł, tram 1, 2, 6, 8, 13, 18 filharmonia
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5 PLANTY - LEUK OM TE DOEN

Op de zuilen bij het hek van deze 17e-eeuwse kerk waken twaalf apostelen. De Sint-Petrus-

Rond 1820 besloot het stadsbestuur de vervallen middeleeuwse verdedigingsmuren rond de
stad te slopen en de grachten te dempen. Bomen en bloemperken werden in de plaats
aangeplant en sindsdien kun je genieten van een prachtig stadspark, de Planty, 4 kilometer
lang rondom de oude binnenstad. De plaats waar ooit de torens en poorten stonden, is
aangeduid met verschillende tinten in de straatstenen. Het is de perfecte plek om een boek te
lezen of een wandeling rond het centrum te maken.
planty, tram 1, 2, 6, 8, 13, 18 filharmonia

en Pauluskerk is het eerste barokke gebouw van Krakau, naar een Italiaanse kopie van de
eerste jezuïetenkerk. Van binnen en van buiten is de kerk licht en ruim en ze heeft een
bijzonder goede akoestiek; er worden veel klassieke concerten gegeven. Onder de koepel
experimenteren schoolkinderen met de slinger van Foucault.
grodzka 52a, www.apostolowie.pl, ma-za 09.00-17.00, zo 13.30-17.00, entree gratis, tram 6,
8, 10, 13, 18 wawel

6 KANONICZA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wandel door de mooiste en oudste straat van de stad. Veel edellieden en bisschoppen
hadden in de Kanonicza een huis, en dat zie je aan fraaie gevels met prachtige
renaissanceportalen, trompe-l'oeileffecten en sprekende kleuren. Achter de gevels van de
hotels en restaurants van nu gaat een rijke geschiedenis schuil. Zo verbleef op nummer 16
Nicolaas Copernicus, en op nummer 19 woonde Karol Wojtyła toen hij priester en later
bisschop was. In 1978 werd hij tot paus Johannes Paulus II verkozen.
Kanonicza, tram 6, 8, 10, 13, 18 wawel
7 WAWELKATHEDRAAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de binnenplaats van het koninklijke kasteel staat een imposant bouwwerk met een gouden
dak. De Wawelkathedraal is de derde kathedraal die op deze heuvel heeft gestaan en stamt
uit de 14e eeuw. De eerste twee bouwwerken zijn onder andere door brand verwoest. Om
het prachtige interieur te bekijken, kun je gewoon naar binnen lopen. Koningen werden hier
gekroond, gehuwd en begraven. Voor hun tombes heb je wel een kaartje nodig. Let op het
grote vermeende 'drakenbeen' aan de ingang.
wawel 3, www.katedra-wawelska.pl, zie website voor openingstijden, entree kathedraal
gratis, graftombes 12 zł, tram 6, 8, 10, 13, 18 wawel
8 WAWELKASTEEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Nadat de draak uit de grot onder de heuvel was verslagen, bouwde koning Krak een burcht die
uitgroeide tot het prachtige Wawelkasteel, zo vertelt de legende. Het renaissancecomplex
aan de bocht van de rivier bestaat uit een binnenplaats met meerdere gebouwen en torens.
Na meerdere invasies brokkelde het kasteel af, tot het in de 20e eeuw gerestaureerd werd tot
het huidige Nationaal Museum. In Wawel kun je vijf verschillende rondleidingen volgen, zoals
door de privévertrekken of langs de kroonjuwelen. Trek er een dagdeel voor uit en reserveer
je kaartjes als je het kasteel uitgebreid wil bezoeken.
wawel 5, www.wawel.krakow.pl, +48(0)12-4225155, dagelijks 06.00 uur-zonsondergang, zie
website voor rondleidingen en bezoeken, rondleiding vanaf 16 zł, tram 6, 8, 10, 13, 18 wawel
9 SINT-PETRUS- EN PAULUSKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN
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LOCAL

NAME

INGRID VANDEN BERK

Ingrid woont met haar man en drie kinderen in de groene
heuvels aan de zuidkant van Krakau. De stad balanceert voor
haar tussen oude glorie en nieuwe jonge projecten,
romantische charme en moderne architectuur. Haar ideale
zondagochtend start met een ontbijt in de stad met vrienden
en een rondje op de vlooienmarkt. De wijk Kazimierz blijft
haar verbazen door zijn overweldigende verleden, de vele
vintage winkeltjes en de frisse nieuwe wind die de jonge
locals weer in de wijk blazen met hippe bars, foodtrucks en
kunstprojecten.
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