podróże z winem
travel & tasting

Krakowskim szlakiem noblistów
Weekend z literaturą piękną

Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

Termin: 9–11 października 2020
Cena: 1590 PLN/os.
Wycieczkę prowadzi Agnieszka Foryś

W 2013 roku Kraków, jako pierwszy w tej części Europy, uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. To tutaj mieszkali i tworzyli
między innymi Asnyk, Gałczyński, Lem, Mrożek, Szymborska i Miłosz. To miasto wciąż inspiruje Ewę Lipską, Adama
Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego i wielu innych. Chcemy wykorzystać ten niezwykły potencjał i zaprosić Państwa na weekend
z literaturą piękną. Pierwszego dnia w Dworze Sieraków zjemy poetycką kolację, na której podamy między innymi Zieloną Gęś.
Sobotę spędzimy na wędrowaniu śladami polskich noblistów. Całość programu poprowadzi znana już z weekendu z twórczością
Wyspiańskiego Agnieszka Foryś.
Dzień 1 Siódme niebo i Zielona Gęś
Jeszcze przed kolacją usłyszymy opowieść
o tym, skąd biorą się „Muzy nad Krakowem”.
Podczas aperitifu porozmawiamy o poezji i poetach, którzy związani byli z tym miastem na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wieczorem zaprosimy na kolację poetycką Siódme
niebo. Menu tego wieczoru inspirowane będzie wierszami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i innych poetów tamtych czasów.
Na stołach pojawią się zatem: szynka z groszkiem z Marszałkowskiej, skumbrie w tomacie,
zielona gęś i profiterolki osiołka Porfiriona.
A wszystko to okraszone będzie specjalnie
dobranymi winami i sporą szczyptą poezji.
Dzień 2 Miłosz, Szymborska i Tokarczuk
Dzień zaczniemy od wizyty w Panteonie Narodowym na Skałce, gdzie pochowani są między innymi Jan Długosz, Stanisław Wyspiański,
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Adam Asnyk i Czesław Miłosz. Szlakiem tego noblisty będziemy
spacerowali wzdłuż wiślanych bulwarów; przysiądziemy na jego ławeczce na Plantach, a następnie podejdziemy do mieszkania, w którym poeta mieszkał przez ostatnie lata swojego życia w Krakowie.
Następnie zjemy lunch w zaprzyjaźnionej restauracji, położonej
na tyłach najstarszego kina w Krakowie. Po posiłku przespacerujemy
się ulicami Krakowa. Bracką, na której czasem pada deszcz, a pod
numerem 3 znajduje się domofon poezji; dalej Gołębią obok instytutu polonistyki UJ i Jagiellońską obok Teatru Starego. Prosto na plac
Szczepański, gdzie w kamienicy Szołayskich zatrzymamy się na dłużej by przyjrzeć się wystawie „Szuflada Szymborskiej”. Tu także znajdziemy czas na kawę i literackie zakupy w muzealnym sklepiku. Spacer kontynuowali będziemy wzdłuż plant aż do słynnego Domu Pod
Globusem – dziś siedziby Wydawnictwa Literackiego. Wizyta w tym miejscu będzie okazją
do zobaczenia niedostępnej na co dzień słynnej sali z polichromią Józefa Mehoffera i oryginalnymi meblami z epoki. To właśnie tutaj tydzień po ogłoszeniu laureatów Nagrody Nobla Olga Tokarczuk przez kilka godzin podpisywała swoje książki. Wizyta w tym miejscu stanie się dobrą
okazją do porozmawiania o jej twórczości. „Krakowską kolację” zjemy w restauracji Barroque,
a następnie przejdziemy na Rynek, do Pałacu Pod Baranami, aby w tamtejszych piwnicach
zobaczyć spektakl legendarnego kabaretu. Późnym wieczorem wrócimy do Dworu Sieraków.
Dzień 3 Własnym szlakiem
Po śniadaniu przewidziany jest czas wolny na odpoczynek oraz zwiedzanie Wieliczki lub Krakowa we własnym zakresie.

Gwarantujemy:
Przejazdy na miejscu, bilety wstępu na kabaret
Piwnica pod Baranami, zakwaterowanie: 2
noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu
o standardzie 4* w Dworze Sieraków (pokoje
jednoosobowe za dopłatą 280 PLN), wyżywienie: śniadania, obiad i 2 kolacje, wino do obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę
pilota, specjalisty od literatury, przewodnika po
Krakowie oraz sommeliera.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz
świadczenia niewymienione w ofercie, pokój
jednoosobowy – 280 PLN, ewentualne dodatkowe bilety wstępu do obiektów innych niż
zaplanowane na trasie wycieczki.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

podróże z winem

