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Gamlebyen, Stare 
miaSto, er Krakóws 
sentrum, og her finnes  
det utallige severdigheter. 
Før i tiden var byen omgitt 
av en ringmur på hele 3 
kilometer, med 47 tårn  
og 8 porter. En av disse, 
den florianske porten, 
eksisterer fremdeles, 
sammen med Barbakan, 
som har 130 skyteglugger 
og syv tårn. 

På 1800-tallet ble muren 
revet og erstattet med en 

bypark, Planty, som slynger 
seg rundt området, hvilket 
gjør Kraków til en veldig 
grønn by. Midt i gamle-
byen ligger Glowny, et 
enormt torg som er byens 
midtpunkt. Der skjer det 
alltid mye. Midt på torget 
ligger Sukiennice, tøyhal-
lene, hvor man i dag kan 
kjøpe det meste. Nok av 
restauranter og barer er 
det også, og bare det å 

Kraków klarte å slippe 
unna skader under andre 
verdenskrig, og er i dag 
Polens kulturelle sentrum. 
Navnet kommer trolig fra 
det gammelslaviske Krak 
som betyr kråke. Plassen 
har vært befolket siden 
uminnelige tider, og alle-
rede under romertiden var 
det en livlig handelsby. By-
planen er fra 1200-tallet og 
Jagiellonska-universitetet 
ble grunnlagt allerede på 
1300-tallet. I dag er det 
mengder av fakulteter her 
og bort imot 100 000  
studenter som setter sitt 
preg på byen,

 kraków er en av 
europaS aBSolutt 
vakreSte Byer, Der 
hver eneSte Stein 
har en hiStorie Å 
fortelle. 

sitte og titte på folkevrim-
melet og bygningene som 
kanter torget, er en opple-
velse. De jødiske kvarta-
lene Kazimierz har gått fra 
nedgangstider til å bli hippe. 
Her ble deler av ”Schindlers 
liste” spilt inn. Denne by- 
delen kryr av butikker, 
barer, gallerier og kafeer. 
Her finnes det også en 
synagoge fra 1400-tallet  
og et jødisk loppemarked, 
der du kan kjøpe alt mulig 
og umulig.

Se & gJøre
kraków er en av europas absolutt vakreste 
byer, der hver eneste stein har en historie å 
fortelle. tidligere var dette polens hovedstad, 
og den gamle bydelen står på fns verdens-
arvliste. Dagens kraków er en sydende stu-
dentby, full av aktiviteter, restauranter, barer, 
butikker, kultur og historie. i nærheten av byen 
ligger tatrafjellene og Zakopane samt nasjo-
nalparken ojców med sine klipper, raviner og 
gamle slott. 
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Mariakirken
Med sine to litt forskjel-
lige tårn er Mariakirken en 
av byens mest berømte 
bygninger. Herifra blåser 
en tårnvakt fanfare hver 
time. Trompetsignalet stop-
per litt plutselig fordi det 
ifølge legenden var en vakt 
som i året 1241 fikk en pil i 
halsen midt under trudele-
lutten sin. Her oppe fra har 
man fantastisk utsikt over 
byen – trappetrinnene er 
mange, men opplevelsen 
er vel verd slitet.

Kirken er utrolig vakker, 
og man kan blant annet 
beskue det store alter- 
skapet som med sitt for-
gylte treverk og mange 
detaljer trollbinder de 
besøkende.

De fleste polakker er 
katolikker, derfor ser man 
ofte religiøse prosesjoner.
Adresse: Glowny,  
Det store torget

Slottet
Som et virkelighetens 
eventyrslott ligger Wawel 
på sitt høydedrag, akkurat 
der elven Wisla gjør  
en liten sving på sin vei 
gjennom Kraków. Her 
finnes borggårder, konge-
lige gemakker, kunst og en 
drage som vokter slottet.  
Ved siden av slottet ligger 
katedralen der Sigismund 
Vasa er begravd. Å gå 
hit hit fra gamlebyen tar 
omtrent et kvarter.

auSchwitZ
Noen mil utenfor Kraków 
ligger denne konsentra-
sjonsleiren der flere  
millioner mennesker ble 
drept under andre verdens-
krig. I dag er Auschwitz et 
museum og et sted som vi 
aldri må glemme. 
Det går guidede turer til 
Auschwitz. Disse varierer  
i pris og lengde, de billigste 
koster omkring 100 zloty. 
Sjekk på turistinformasjo-
nen. Drar du dit med egen 
bil, kan du få guidede turer 
på engelsk klokken 10, 11, 
13 og 15. 

 noen Mil utenfor kraków ligger 
Denne konSentraSJonSleiren Der flere  
Millioner MenneSker Ble Drept unDer 
anDre verDenSkrig. i Dag er auSchwitZ 
et MuSeuM og et SteD SoM vi alDri MÅ 
gleMMe.

Adresse: Oswiecim, nås 
med buss, bil eller tog.
Pris: En guided tur på 
engelsk koster 26 zloty per 
person og tar cirka 3 timer.

cZartorySki-
MuSeet
Ble grunnlagt i 1796  
av prinsesse Isabella  
Czartoryska under mot-
toet ”Det forgangne til 
fremtiden”. Her er det 
mange kunstverk fra antik-
kens Hellas, men det mest 
berømte er Leonardo da 
Vincis bilde ”Kvinne med 
hermelin”. Leonardo fikk i 
oppdrag å male den bare 
17-årige Cecilia Gallerani  
i Milano i 1496, og drøyt 
500 år senere kan bildet 
betraktes her.
Adresse: Ulica sv Jana 19
Inngang 9 zloty, 6 zloty for 
studenter og pensjonister

Saltgruvene i wie-
licZka
Et stykke utenfor Kraków 
ligger Wieliczka, en av ver-
dens eldste gruver. Den er 
enorm, med lange, enorme 
ganger og utallige rom. 

Turistene ledes rundt i 
ganger og haller og får se 
relieffer og skulpturer i salt! 
En unik opplevelse som 
absolutt kan anbefales. 
Det går flere forskjellige 
turer til Wieliczka, hør 
med turistinformasjonen. 
Gruven har eget byrå på 
Wiślna 12 a.
Adresse: Wieliczka
Pris: Cirka 60 zloty i gruppe 
med guide, for å fotogra-
fere koster det 10 zloty 
ekstra.

elvetur
Hvis du blir sliten i føttene 
av all gåingen, kan du ta  
en kortere eller lengre tur 
på elven Wisla. 
Adresse: Båtene ligger 
nedenfor Wawel og ved 
Czerwieński, ved siden av 
Grunwaldzki-broen. 
Pris: Omtrent 20 zloty for en 
lengre tur, timesturer cirka 
12 zloty
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Mat & Drikke/ 
reStauranter
polen har en rik mattradisjon og flere berømte 
retter, for eksempel bigos, laget av surkål og 
kjøtt, supper som barszcz og zurek og de 
polske pølsene, kiełbasa. Det finnes hundrevis 
forskjellige pølser. De fleste lages av svine-  
eller storfekjøtt, men du kan finne eksotiske vari-
anter med fugl eller vilt. kraków har massevis av 
restauranter, og du finner smaker fra alle verdens 
kanter. generelt er maten som serveres blant 
den beste i polen, og prisene skremmer ingen.

Sugen på party? Da har du kommet til rett sted. 
Det sies at byen er blant dem som har flest barer 
i hele verden. her begynner natten tidlig og slut-
ter sent. Mange nattklubber er trange og livlige, 
og byr på så vel DJ-s som livemusikk, men det 
finnes også mer sofistikerte steder for den som 
vil ta det lite mer piano.

Barer & natteliv

c.k. Browar 
Ølelskerens tilholdssted. 
Puben har eget bryggeri, 
og de fire kranene levere-
rer blant annet fin pilsner. 
Bra sted å teste øl fra hele 
landet, samt prate med 
likesinnede.
Adresse: Ul. Podwale 6-7

the iriSh MBaSSy 
Sportsfanatikerens mekka. 
Her vises sport fra nær 
og fjern, det hele under 

glade, irske tilrop. Navnet 
kommer av at gaten baren 
ligger i, kryr av konsulater. 
Adresse: Ul. Stolarska 3

aMphoruM 
Rett bak det store torget 
ligger denne vinbaren der 
du kan botanisere blant 
alle slags viner. Ost og 
oliven er å finne på snack-
menyen for å komplettere 
smakopplevelsene.
Adresse: Ul. sw. Jana 5

kafeer
SloDki wentZl 
Ligger lagelig til på det 
store torget, og er kafé-
komplementet til Wentzl 
restaurant en trapp opp. 
Moderne, frisk innredning, 
massevis av kaffesorter 
samt bakverk og is. 
Adresse: Rynek Glowny 19

JaMa Michalika 
Ganske høyt oppe ligger 
kunstnerkafeen Jama 
Michalika, som i mer enn 
hundre år har gledet  
Krakows besøkene med 
morsomt møblement og 
herlig bakverk. Prøv szar-
lotka, en deilig eplekake 
som er en liten opplevelse. 
Adresse: Floriańska 45

cafe caMelot
I et hyggelig hjørne av 
gamlebyen ligger Cafe 
Camelot. Her finns alt en 
kafeelsker kan ønske seg 
– god kaffe, godt kaffebrød, 
store smørbrød og en gedi-
gen haug med utenlandske 
aviser. Serverer også en 
bra frokost. 
Adresse: ul. Św. Tomasza 17
Tlf: + 48 (0) 12 421 01 23

alef
Koselig restaurant i den 
jødiske bydelen Kazimierz. 
Her er det jødiske spesia-
liteter på menyen, og ofte 
bys det også på jødisk 
musikk. Stedet er ganske 
intimt og ujålete, og trives 
du, finnes det også et par 
gjesterom.
Adresse: Ul. Szeroka 17
Tlf. +48 (0)12 4213870

hawelka 
Elegant og klassisk restau-
rant, influert av tiden da 
Kraków hørte til Østerrike. 
Her merkes påvirkningen 
fra flere mellomeuropeiske 
kjøkken, for eksempel i  
rettene gulasch og knödel. 
Ligger ved det store torget.

Adresse: Rynek Glowny 34
Tlf. +48 (0) 12 4220631

poD BaraneM
200 meter fra det kongelige 
slottet ligger det som sies å 
være en av Krákows beste 
restauranter. Midt i et antikk 
miljø serveres polsk mat 
med europeisk påvirkning 
laget av ferske, lokale råva-
rer. Her får man dog være 
forberedt på å betale litt mer 
enn på andre restauranter i 
byen, så sjekk menyen på 
forhånd. 
Adresse: ul. Św. Gertrudy 21
Tlf: +48 (0)12 429 40 22

Del papa
En italiensk favoritt som 
trekker til seg så vel turis-

ter som Krakows innbyg-
gere. Her kan man spise 
både godt og billig, og ser-
vicen er bra. Atmosfæren 
er både koselig og elegant.
Adresse: Ul. sw. Tomasza 6
Tlf. +48 (0) 12 4218343

piZZa & paSta 
MaMMa Mia
Når man innimellom blir 
lei av den polske maten er 
Pizza & Pasta Mamma Mia 
et ypperlig alternativ. Store 
herlige pizzaer og ferske, 
vellagete pastaretter til hyg-
gelige priser. Dessuten 
mye god service, å være 
skikkelig sulten før man 
bestiller er ikke noe pro-
blem fordi maten kommer 
på et øyeblikk.
Adresse: Karmelicka 14
Tlf: + 48 (0) 12 430 04 92

chlopSkie JaDlo 
En av Krakows mest kjente 
restauranter. Navnet betyr 
”landkjøkken”, og her er 
det fullt av både turister og 
lokalbefolkning. Maten er 
enkel, men vellaget og god.
Adresse: Grodzka 9
Tlf. + 48 (0)12 429 61 87

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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du på Click, som har et 
par butikker i byen, på Ul. 
Mikolajska og Ul. Golebia.

Galeria Krakowska (Ul. 
Pawia 5 ) ligger noen 
minutter fra det store torget 
og er shopperens para-
dis. Her slåss 270 butik-
ker om plassen, og du kan 
finne alt. En annen kjempe 
er Galeria Kazimierz (Ul. 
Podgórska 34), som lover 
magisk shopping.

Empik ligger ved det 
store torget, og her finnes 
bøker, CD-plater, filmer, 
kart og aviser. Butikken har 
bøker på flere språk  

– Kraków er en studentby, 
så det finnes godt med all 
slags faglitteratur.

En annen bokhandel er 
Massolit Books, der bok-
ormer kan tilbringe timer.  
I tillegg til massevis av 
bøker på engelsk, har  
Massolit en herlig kafé som 
serverer fantastisk bakverk. 
Er man skikkelig heldig, 
bys det på poesiopples-
ning eller fiolinmusikk også. 
Ligger på Ul. Felicjanek 4.

all ShoppinG beGyn-
ner på Sukiennice, der 
massevis av små boder 
frister med alt mulig. Suki-
ennice betyr tøyhallene,  
og dette er en av Europas  
eldste handelsplasser. 
Ennå i dag kan man finne 
stoffer her, men også 
smykker, vesker, glass, 
kunsthåndverk, suvenirer, 
krimskrams – alt.

En litt mer elegant shop-
pinggate er Florianskagaten 
med sine mange butikker. 
Her finner du ravsmykker 
og andre smykker, lærvarer 
samt mote. Mer mote finner 

frantic
For den som kjenner seg 
ung og vil danse hele 
natten. To dansegulv, tre 
barer og så vel lokale som 
internasjonale DJ-s. 
Adresse: Ul. Szewska 5

JaZZ rock cafe
Livlig, med mer rock’n’roll-
atmosfære enn jazz. Veldig 
trivelig.
Adresse: Ul. Slawkowska 12

ShowtiMe
Hvis du er klar for livemu-
sikk, er dette stedet. Det 
ligger på det store torget. 
Ta deg en tur hit. Lokale 
talenter byr på pop og rock.
Adresse: Rynek Glowny 
28, en trapp opp

cieplarnia 
Liten, intim bar med live-
jazz og andre opptredener  
i helgene. Familiær stem- 
ning, gode drinker og 
småmat. 
Adresse: Ul. Bracka 15

Shopping

kaZiMierZ
Ligger i det gamle jødiske 
kvartalet Kazimierz, med 
utrolig trivelig personale. 
Restaurant og bar. 
Adresse: Ul. Miodowa 16
Tlf. +48 (0) 12 4216629
Pris: Fra 275 zloty for et 
dobbeltrom

kafki
Kafki PLUS Hostel er mer 
som et billig hotell enn et 
vandrerhjem, man har sin 
egen nøkkel og deler bad 
med et annet rom
Adresse: Ul. Dolnych 
Mlynow 9
Tlf. +48 (0) 12 96 61
Pris: Dobbeltrom fra 100 
zloty

wySpianSki hotel
Wyspianski ligger rett uten-
for gamlebyen, men det 
tar bare noen minutter å 
komme seg inn til det store 
torget. 
Adresse: Westerplatte 15
+48 (0) 12 4229566
Pris: Fra 165 zloty for et 
dobbeltrom

hotel ZaMek 
korZkiew
Hvis du noen gang har 
drømt om å bo i et ekte 
slott, kan drømmen bli til 
virkelighet her. Slottet ligger 
et lite stykke utenfor byen, 
cirka 20 minutter med bil. 
Adresse: 32-088 Korzkiew
Tlf. + 48 (0) 12 261 38 44
Pris: 520 zloty for et dob-
beltrom

raDiSSon SaS hotel
Nybygd hotell to minutter 
fra det store torget. Restau-
rant og bar, bufféfrokost. 
Hotellet har også trenings-
sal og badstu.
Adresse: Ul. Straszew-
skiego 17. 
Tlf. +48 (0)12 618 88 88
Pris: 520 zloty for et dob-
beltrom

hotel claSSic
Hotel Classic ligger i gam-
lebyen, akkurat ved siden 
av byparken, fem minutter 
fra det store torget. Pent og 
trivelig, internettoppkopling, 
restaurant og bar. 
Adresse: Tomasza 32
Tlf. +48 (12) 4240303
Pris: Fra 315 zloty for et 
dobbeltrom

Boalternativer
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flyplaSS
Krakóws flyplass heter 
Balice og ligger en drøy 
mil utenfor byen. Man 
kan ta buss 192, 308 og 
nattbussen 602 til og fra 
Balice. Kjøper du billet-
ten på forhånd, koster den 
2,50 zloty (dobbelt så mye 
om natten), ombord beta-
ler du litt mer. Bussen går 
rett utenfor ankomsthallen, 
og reisetiden er en drøy 
halvtime. Hvis du har mye 
bagasje, koster det ekstra. 
Tog finnes også, en billett 
koster 3,80 zloty. Til toget 
går det gratis buss.
Tar man en taxi, koster det 
omtrent 40-60 zloty.
Tlf. 012 639-30-00, 
www.lotnisko-balice.pl

lokaltrafikk
I Kraków går man, men 
skal du et stykke, finnes 
det utmerkede busser og 
trikker. En billett koster 
2,50 zloty, og man kjøper 
den i små kiosker. Om bord 
koster det litt mer. Du stem-
pler selv billett ombord. 
Skal du bytte linje, koster 
billetten 3,10 zloty.

taxi
Ring etter taxi, det blir bil-
ligst. Å vinke på dem går 
ikke, og tar du en fra taxi-
holdeplassene, blir det 
dyrere. Vær forsiktig –  
en del taxiturer kan bli 
dyre! Kjør bare med biler 
som er tydelig skiltet med 
”taxi” og telefonnummeret 
til selskapet.

CITY-TAxI
Tlf. +48 (0)12 2666 444
”919”: +48 (0) 12) 9191

poSt og internet
Det finnes godt med inter-
nettkafeer i Krakow, og de 
er billige.
Postens hovedkontor 
ligger like ved stasjonen, 
på Ul. Lubicz 4. Åpent 
mandag–fredag mellom 
07.00–20.00, lørdag 
07.00–14.00.

lege og tannlege
Trenger du ambulanse, 
ring 112!
For legehjelp døgnet rundt, 
ring: +48 (0)12 94 39

For akutt tannverk, ring: 
+48 (0)12 292 33 00 

apotek
Pod Zlota Glowa, finnes 
på det store torget, Rynek 
Glowny 13.

telefon
Landskode Polen: +48
Retningssnummer: (0)12

elektriSitet
220 volt

fakta

antall  
innByggere
800 000 i indre by, 1,5 
millioner i hele Krakow

valuta
Zloty, 1 Zloty = 100 
groszy. 1 zloty er 
omtrent 2,00 NOK.

ÅpningStiDer
De fleste butikkkene 
åpner klokken 10.00 
og har åpent til 18.00, 
lørdager 10.00–14.00, 
søndager har mange 
stengt. 

kraków pÅ 
internett
www.cracowonline.com
www.krakow.pl/en
www.krakow-info.com

nøDnuMre
Slå 112 fra hvilken  
som helst telefon i  
alla nødsituasjoner.

greit Å vite turiStByrÅ
Det finnes flere kontorer, 
blant annet på det store 
torget. Andre finner du  
blant annet på Ul. Szpitalna 
25, Ul. św. Jana 2, Ul. 
Józefa 7 og på Balice  
(flyplassen).

Kjøper du et Kraków 
-kort, reiser du gratis på 
buss og trikker (også til 
og fra flyplassen) og går 
inn gratis på et trettitalls 
museer. Kortet koster 45 
zloty for to dagar, 65 zloty 
for tre.

kart


