ZWIEDZAJ KRAKÓW...
NA ODLEGŁOŚĆ!
OPROWADZAM ONLINE!

UNIKATOWE
TRASY
ZWIEDZANIA

HUMOR I
NIESZTAMPOWE
HISTORIE

OFERTA
Mam nadzieję, że kiedyś fizycznie spotkamy się
na krakowskim rynku, tymczasem
ZWIEDZANIE GRODU KRAKA ONLINE
(WYCIECZKA NA ŻYWO)
to doskonała alternatywa dla tradycyjnego
zwiedzania! Uświetni Państwa spotkanie
firmowe, konferencję, zajęcia dla seniorów czy
lekcje w szkole.

Jak to działa?
wspólnie ustalamy trasę zwiedzania
wybieramy termin i godzinę oraz przedział
czasowy
po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo na
adres mailowy link, pod którym zostanie
TYLKO dla Państwa udostępniona transmisja
na żywo - FAKTYCZNIE spaceruję i
oprowadzam ;-) !
na życzenie istnieje możliwość nagrania
zwiedzania, które odtworzą Państwo w
wybranym czasie (wysyłamy link do
transmisji)
nie instalują Państwo żadnego
oprogramowania
podczas zwiedzania towarzyszy mi operator,
który transmituje wydarzenie

JEDEN KLIK I SĄ PAŃSTWO
W KRAKOWIE!
Przeciętna cena zwiedzania:
400 zł za 2-2,5h (w tym opłata za operatora)

PROPONOWANE
TRASY
CZAS: 2-2,5H

STARE MIASTO
Wszystkie najważniejsze
zabytki w obrębie Rynku
Głównego.

WZGÓRZE
WAWELSKIE
Smok Wawelski, katedra, zamek
z zewnątrz i inne zakamarki
Wzgórza Wawelskiego.

KRAKÓW PRZEZ
DZIURKĘ OD
KLUCZA
To, czego nie dowiedzą się Państwo
podczas tradycyjnego zwiedzania.
Anegdoty i ciekawostki to klucz tej
wycieczki. Odwiedzimy miejsca
mało znane, a o tych znanych
opowiem coś niesztampowego.
Będzie też o niezachowanych
miejscach i zabytkach.

WWW.SZALONYPRZEWODNIK.PL

ŻYDOWSKI
KAZIMIERZ
Odkryję przed Państwem
tajemnice żydowskiego
Kazimierza, w tym kulturę i
tradycje naszych "starszych
braci w wierze".

KOPCE KRAKOWA
Wycieczka na jeden z czterech
słynnych kopców Krakowa:
Kraka, Wandy, T. Kościuszki, J.
Piłsudskiego - wszyscy
zdobędziemy szczyt, choć tylko
ja się będę na niego
wdrapywał!

ŚLADAMI
MROCZNYCH
HISTORII
Zbrodnie, złodzieje, mordercy,
pochówki, kary, czyli krakowski
PITAWAL na przestrzeni dziejów...
Brrr!!
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ŁAGIEWNIKI
Zwiedzanie obejmuje słynne
krakowskie sanktuaria, czyli…

SANKTUARIUM
BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Jan Paweł II nazwał je „stolicą kultu
Bożego Miłosierdzia”, który krzewiła
św. Faustyna Kowalska. Związany z
nim oryginał obrazu Jezusa
Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie”
oraz relikwie siostry Faustyny
znajdują się w pobliskim kościele
św. Józefa. Do sanktuarium
pielgrzymują wierni z całego
świata. Jest to miejsce silne Bogiem,
do którego trzeba zajrzeć.

SANKTUARIUM ŚW.
JANA PAWŁA II
Okazałe miejsce kultu św. Jana
Pawła II, w którym aż trzykrotnie
znajdziemy relikwię jego krwi. W
kościele górnym można podziwiać
wspaniałe mozaiki, a w dolnym –
szereg kaplic, głównie maryjnych.
Na wyróżnienie zasługuje kaplica
św. Kingi, ufundowana przez
Kopalnię Soli w Wieliczce. W jej
centralnej części znajduje się
wykonana z soli figura świętej.
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