


RUTES A PEU



CASC ANTIC
- Muralles medievals

 -Plaça del Mercat

- Basílica de Santa Maria

- Franciscans 

- Universitat Jagiellonian, Collegium Maius

- Parc de Planty

- Castell de Wawel amb la Catedral i el Drac



KAZIMIERZ
BARRI JUEU

Al voltant de la plaça Szeroka, la comunitat jueva de Kazimierz

va créixer fins el 1941.

- Museu Sinagoga Vella

- Llibreria Sinagoga Wolf Popper

- Sinagoga Remuh

- Sinagoga Izaak

- Sinagoga Kupa

- Sinagoga Temple

- Plaça Nova i Plaça Wolnica



NOWA HUTA
SOCIAL REALISME

Acabada la Segona Guerra Mundial, símposa un nou

sistema polític i econòmic a Polònia. Les conseqüècies del

plan d'industrialització nacional de 6 anys, converteixen una

zona rural en la fàbrica d'acer Huta Lenina, una de les més

grans d'Europa.  El barri de Nowa Huta és l'antiga ciutat socio

realista de finals dels anys 40, visitada entre d'altres, per

Hailee Selassie o Fidel Castro, com a model de ciutat

comunisto-socialista.

- Visita als refugis civils de la Fàbrica

- Passeig pel barri i visita a l'església Arka Pana.



EL GHETTO

Habilitat al barri de Podgorze,, els carrers del que fou la Zona

Residencial dels jueus incloïa institucions jueves instaurades pels

alemanys:

- Oficina de Treball

- Hospital jueu

- Residència d'avis

- Orfanat

- Hospital de malalts crònics

- Hospital de malalts infecciosos

- Policia Jueva

- Consell jueu, Judenrat

- Servei d'atenció social jueva

La casa on va viure Roman Polanski encara es pot veure i la

Farmàcia de l'Àguila, regentada per un polonès no jueu, Tadeusz

Pankiewicz, ara és un museu.



MUSEUS



Tourism Marketing Class 2020

FÀBRICA D'OSKAR
SCHINDLER
Escenari de la pel.lícula la Llista de Schindler

La Fàbrica d`Òskar Schindler fou una antiga fàbrica de

cassoles i estris de cuina, requisada a tres socis jueus

durant l'Ocupació.

Quan l'empresari alemany se la queda,  es beneficiarà de la

mà d'obra jueva i dels contactes amb l'exèrcit alemany, que

li facilitaran contractes per a produïr munició.

El museu sobre el temps de l'ocupació des del 1939 fins al

1945, es sitúa a la seu de l'antiga fàbrica i fa un recorregut

cronològic del conflicte i de com el van experimentar els

habitants de Cracòvia.



MUSEU
SUBTERRÀNI
Història medieval i gremial de Cracòvia

Restes arqueològiques de l'antiga ciutat,

amagades al subsòl de la Plaça del Mercat de

Cracòvia. Lleis germàniques, urbanisme,

organització gremial, comerç i història de l'antiga

capital del Regne de Polònia.

Viatge subterrani al passat per conèixer el poble

eslau i els primers assentaments al que

esdevindria un dels centres comercials més

importants d'Europa.




