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Travel 2009 - krakowski Kazimierz

Premiera: 5 stycznia (poniedziałek) o godzinie 20.30
Travel Channel wita Państwa w Nowym Roku oraz pragnie zaprosić do oglądania kolejnych odcinków programu
Travel 2009.

W ubiegłym roku podróżowaliśmy po różnych częściach Polski, widzieliśmy wiele pięknych miejsc i dowiedzieliśmy
się mnóstwa ciekawych rzeczy. Gwarantujemy, że w tym roku będzie równie interesująco i ekscytująco. Naszym
przewodnikiem będzie w dalszym ciągu, dobrze Wam znany, Michał Borejko.
W styczniowym wydaniu programu Travel 2009 udamy się na krakowski Kazimierz, dawnej żydowskiej dzielnicy
Krakowa, miejsca szczególnego i niezwykłego. Historia tego miasta sięga XIV wieku i jest nierozerwalnie związana z
dziejami krakowskich Żydów. Mieszkali tam wielcy rabini, słynni filozofowie, wybitni uczeni. W dużym stopniu to
dzięki nim Kazimierz był jednym z najważniejszych miejsc w żydowskim świecie.
Obecnie Kazimierz to miejsce, gdzie panuje wyjątkowa atmosfera i niepowtarzalny klimat. Przechadzając się małymi,
magicznymi uliczkami Kazimierza napotkać można stylowe restauracje, oryginalne puby, przytulne pensjonaty, a także
liczne galerie. Pewnie dzięki tym elementom Kazimierz co roku przyciąga liczne grupy turystów.
Poznanie Kazimierza zaczniemy od spaceru. Udamy się na ulicę Szeroką, gdzie każdego
lata odbywa się Festiwal Kultury Żydowskiej. To wielkie wydarzenie tworzą przedstawiciele różnych dziedzin kultury
i sztuki żydowskiej. Co roku prezentowane są tam osiągnięcia z dziedziny kultury i sztuki: film, taniec, literatura,
sztuki wizualne, wykłady, warsztaty, a także muzyka.
Następnie zobaczymy Plac Nowy, słynący z okrąglaka, a w nim m.in. Bar ‘U Endziora’, gdzie można zasmakować
jedynych w swoim rodzaju zapiekanek i kotletów. Odwiedzimy też kilka knajp, w tym jedną z najpopularniejszych i
najbardziej klimatycznych – Alchemię.
Podążając śladami kultury żydowskiej zobaczymy historyczne synagogi, w tym Starą Synagogę, Synagogę Remu,
Synagogę Izaaka.
Odwiedzimy też Muzeum Etnograficzne, które w styczniu otworzy swoje podwoje po remoncie. Aktualnie można tam
obejrzeć bardzo interesującą wystawę poświęconą Ekwadorowi, a także uczestniczyć w warsztatach etnograficznych
przeznaczonych głównie dla dzieci, które dzięki nim mogą w ciekawy sposób poznać tradycje oraz kultury z różnych
stron świata.
Na Kazimierzu podziwiać też można wiele wspaniałych zabytków kultury chrześcijańskiej. Wśród nich wyróżniają się
kościoły Bożego Ciała i św. Katarzyny (typowy przykład szkoły krakowskiej w gotyckiej architekturze) oraz kościół
Paulinów na Skałce, w którym znajduje się sanktuarium św. Stanisława, patrona Polski.
Na koniec złożymy wizytę w jednym z bardziej luksusowych i eleganckich hoteli Krakowa – Hotelu Rubinstein. Jest
on położony w najbardziej malowniczej części Kazimierza, na ulicy Szerokiej, zaledwie kilkanaście minut drogi od
Rynku Głównego. W jego sąsiedztwie znajdują się zabytki nierozerwalnie związane z historią Polski. Sam obiekt
mieści się w piętnastowiecznej kamienicy, która swoich gości zachwyca nawet najdrobniejszymi detalami
architektonicznymi. Ciekawostką jest to, że swoją nazwę zawdzięcza królowej kosmetyków, Helenie Rubinstein, która
urodziła się w jednym z sąsiednich budynków. Zobacz z nami jakie inne atrakcje mieszczą się w hotelu.
Jest to jedynie zarys tego co możesz zobaczyć w programie Travel 2009. Zapraszamy przed telewizory!
Powtórki programu:
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8 stycznia o godzinie 20.00
10 stycznia o godzinie 21.30
12 stycznia o godzinie 20.30
18 stycznia o godzinie 12.00
20 stycznia o godzinie 0.00
23 stycznia o godzinie 20.30
26 stycznia o godzinie 20.30
Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.travelchanneltv.pl
Shi events
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