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podróże z winem
travel & tasting

Wino i kultura żydowska
Kraków – Kazimierz – Dwór Sieraków

 27–30 października 2022

2 780 zł
 prowadzi Wojciech Giebuta

Już od początku swojego istnienia Kraków był nierozerwalnie związany z tradycją żydowską. W średniowieczu na podkrakowskim
Kazimierzu osiedlali się przybyli z całej Europy żydowscy kupcy, artyści, poeci i myśliciele. Zapraszamy do wspólnej wyprawy
w świat kultury i tradycji. Doskonale pomogą nam w tym izraelskie wina, które będziemy degustować i poznawać podczas całego
weekendu.
Dzień 1 Gęsina w Dworze Sieraków
Pierwszego dnia zapraszamy degustację win
i kolację podczas której podamy czterodaniowe menu oparte na gęsinie. Potrawom towarzyszyły będą wina z Austrii, Węgier, Moraw,
Słowenii i Polski.
Dzień 2 Krakowskie Podgórze
Przed południem wybierzemy się do Krakowa,
do położonej po drugiej stronie Wisły dzielnicy Podgórze. Tam wraz z przewodnikiem
zwiedzimy Muzeum Fabrykę Oskara Schindlera, oraz przejdziemy się zaułkami dawnego getta krakowskiego. Zaglądniemy
do Apteki pod Orłem zatrzymamy się przy pomniku bohaterów, a następnie przejdziemy
na podgórski rynek. W przerwie zjemy lunch
nad Wisłą nieopodal kantorowskiej Cricoteki.
Po powrocie do Dworu Sieraków zaprosimy Państwa na spotkanie, podczas którego wykładowca judaistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim opowie nam o zwyczajach

i tradycjach związanych z szabasem i innymi świętami judaizmu. Dzień zakończymy
kolacją szabasową połączona z degustacją
tradycyjnych potraw.
Dzień 3 Kazimierz
Przejazd do Krakowa, zwiedzanie średniowiecznych i renesansowych judaiców krakowskiego Kazimierza. Obiad w koszernej
restauracji przy ulicy Szerokiej połączony
z degustacją i koncertem muzyki klezmerskiej. Po obiedzie spacer po zaułkach dawnej
dzielnicy żydowskiej. Powrót do hotelu i czas
wolny na odpoczynek.
Degustacja komentowana win z regionów Galilei oraz Wzgórz Golan. Kolacja i dalszy ciąg degustacji. Koncert dawnych pieśni żydowskich.
Dzień 3 Kraków
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót
do domów.

Gwarantujemy
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w Dworze Sieraków, w pokojach dwuosobowych; (pokoje
jednoosobowe za dopłatą 350 zł);
• Wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiady, 3 kolacje;
• Wina do obiadów/kolacji w ilości ok. ½
butelki na osobę;
• Komentowana degustacja win Golan Heights Winery;
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
• Zwiedzanie krakowskiego Kazimierza
z przewodnikiem;
• przejazdy na miejscu;
• opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
• materiały informacyjne.
Dodatkowo płatne:
• Dopłata do pokoju jednoosobowego 350
PLN;
• posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie;
• ewentualne dodatkowe bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów.

