
 

 
 

Podziemia Rynku – spacer z GeoAsystą 
 

Czas trwania spaceru: w zależności od wariantu spaceru: 
- w wariancie 1 podstawowym = 2godziny. Na ekspozycji w podziemiach grupa przebywa 
około 90 minut. Przed wejściem do Muzeum grupa jest wprowadzona w problematykę 
obiektów znajdujących się w rejonie Rynku (30 minut), 
- w wariancie 2 rozszerzonym = 3 godziny. Omawiane są obiekty średniowiecznego Krakowa 
(Barbakan, Brama Floriańska, obiekty przy ul. Kanoniczej i Grodzkiej, Pl. W. Świętych i inne). 
 

Początek trasy: Kościół św. Wojciecha lub  wariant 2 - parking pod Wawelem, Plac Matejki. 
Koniec trasy: Rynek Krakowski. 
 

Prowadzenie spaceru: dr Witold Warcholik, przewodnik miejski z uprawnieniami do 
prowadzenia grup w Podziemiach Rynku. 
 

Zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji biletów – bilety rezerwuje i wykupuje GeoAsysta. 
 

W trakcie spaceru GeoAsysta wykonuje fotografie uczestników, które następnie udostępniam. 
 

 Na trasie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, znajdującej się pod płytą 
Rynku Krakowskiego, uczestnicy spaceru, tak jak średniowieczni mieszczanie, przemieszczają 
się m. in. w poziomie średniowiecznych kamiennych bruków, piwnic kramów bogatych, w 
sąsiedztwie spalonej XII-wiecznej osady, a także rejonie XI-wiecznego rozległego 
cmentarzyska, z udokumentowanymi pochówkami wampirycznymi. 
 Spacerowicze, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych zabiegów multimedialnych, 
jak ekran parowy, ekrany dotykowe, plazmowe, hologramy, makiety itp., będą się poruszać 
pośród gwaru handlowego Rynku, skrzypienia wagi, turkotu wozów załadowanych towarami, 
odgłosów pracy w warsztatach rzemieślniczych.  
 Przedstawię także problematykę lokacji, handlu wewnętrznego i zewnętrznego, 
zabudowy hydrotechnicznej Krakowa, dnia codziennego średniowiecznych Krakowian. 
 

Wybrane obiekty na trasie spaceru po podziemnej ekspozycji muzealnej „Śladem 
europejskiej tożsamości Krakowa”: 
- średniowieczne trakty, bruki, skrzyżowania szlaków drożnych, 
- osada przedlokacyjna, średniowieczne warsztaty rzemieślnicze, 
- handel daleki i główne towary eksportowe Krakowa, 
- strefa dla dzieci (legendy, zabawy multimedialne i manualne), 
- cmentarzysko z XI w., 
- kramy Bogate, kramy bolesławowe, 
- dawne wodociągi, 
- makieta piętnastowiecznego miasta pod fontanną na płycie rynku, kapsuły czasu. 
 

Cennik usługi przewodnickiej: www.geoasysta.pl 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bezpłatne bilety: wtorki (wystawa nieczynna pierwszy wtorek każdego miesiąca).  
Bilet grupowy (15-30 osób) =15 zł, grupowy szkolny =10 zł, dzieci do lat 5 – bezpłatnie. 
Bilet normalny = 19 zł, ulgowy =16 zł (emeryci, renciści, młodzież ucząca się do 26 roku życia).  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

GeoAsysta dr Witold Warcholik,    tel: 691288840,    e-mail:geoasysta@gmail.com      www.geoasysta.pl 


