Najlepsze atrakcje dla rodzin w Krakowie
Odwiedzając Kraków z rodziną nie sposób się nudzić.
Miasto zapewnia wiele atrakcji odpowiednich
dla dzieci w każdym wieku.
Jednym z najciekawszych miejsc dla rodzin z dziećmi
w Krakowie jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława
Lema, a także centrum WOMAI na Pawiej, niedaleko
hotelu.
Na liście atrakcji nie może zabraknąć także Rynku
Podziemnego oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego z
unikatowymi eksponatami – to gratka dla miłośników
awiacji!
Warto też poznawać przyrodę i zwierzęta. Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zachwyca
swoją różnorodnością, warte odwiedzenia jest także
krakowskie ZOO oraz cudowne Muzeum Żywych
Motyli.
Dzieci w Krakowie na pewno chętnie odkryją też
Muzeum Obwarzanka, czy park Wioski Świata, który
pozwala się przenieść w najdalsze zakątki globu.

Kraków z rodziną - lista najciekawszych miejsc
1.

Żywe Muzeum Obwarzanka

2.

Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej

3.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

4.

Ogród Zoologiczny w Krakowie

5.

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

6.

WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów

7.

Żywe Muzeum Motyli

8.

Muzeum Lotnictwa Polskiego

9.

Rynek Podziemny

1. Żywe Muzeum Obwarzanka

Żywe Muzeum
Obwarzanka
Adres:
ul. Ignacego
Paderewskiego 4
Godziny otwarcia*:
pon. – pt.: 9:30 – 16:00
sob. – niedz.: 9:30 – 17:30

Kraków ma wiele symboli, ale zdecydowanie
najsmaczniejszym jest obwarzanek. Każdego dnia
sprzedawanych jest ponad 150 tysięcy sztuk, z czego
większość
przez
ulicznych
sprzedawców.
W
restauracjach podawany jest na ciepło jako kanapka na
śniadaniach albo jako dodatek do dania głównego.
Jednak
najsmaczniejszy
jest…
ten
zrobiony
samodzielnie!
To właśnie oferuje Muzeum Obwarzanka. Dowiesz się
tu, jak powstają obwarzanki, jaka jest ich sięgająca
czasów średniowiecza historia i zmierzysz się z
przygotowaniem własnego wypieku. Można tu też
wypić kawę, a po warsztatach dokupić do obwarzanka
świeże warzywa po sąsiedzku – na jednym z
największych krakowskich targów na Starym Kleparzu. I
z nową energią udać się na dalszą eksplorację
Krakowa.

*Prosimy o sprawdzenie
ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

2. Wioski Świata
Będąc w Krakowie, możesz pokazać dzieciom cały świat
i w dodatku uwrażliwić je na los potrzebujących. Park
Edukacji Globalnej Wioski Świata w Krakowie to
pierwszy w Polsce innowacyjny projekt stworzony z
myślą o wszechstronnej edukacji międzykulturowej
dzieci i młodzieży.
Na obszarze obejmującym prawie 3 ha, wokół
wielkoformatowej mapy świata, można zobaczyć
wioskę afrykańską, papuaski dom na palach, jurtę
mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską
chatę. Dzieci będą mogły obejrzeć m.in. strój do tańca
tinku, mongolski dell czy papuaskie spódniczki z trawy i
bambusa. Na pewno im się spodoba, a poznawanie
kultur z odległych zakątków świata będzie fascynujące
również dla dorosłych.

Adres:
ul. Tyniecka 39
Godziny otwarcia*:
pon. – pt.: 9:00 – 16:00
sob. – niedz.: 12:00 – 19:00
*Prosimy o sprawdzenie
ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

3. Ogród Botaniczny
Adres:
ul. Mikołaja Kopernika 27
Godziny otwarcia*:
codziennie 9:00 – 19:00
Szklarnie
10:00 – 17:30 (bez pon. )
Muzeum
10:00 – 14:00 (bez pon.)

*Prosimy o sprawdzenie

ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

Ogród Botaniczny w Krakowie jest obecnie najstarszym
takim ogrodem w Polsce. To 10-hektarowy obszar,
gdzie zgromadzono tysiące okazów roślin, m.in. dużą
kolekcję palm oraz roślin mięsożernych, tropikalnych
(najstarsza i najbogatsza w Polsce kolekcja storczyków),
użytkowych, górskich i wiele gatunków kwiatów.
Obiekt został założony przez Hugona Kołłątaja w 1783
roku. W pałacyku znajdującym się na terenie ogrodu
urządzono Obserwatorium Astronomiczne i Muzeum
Botaniczne, a w 1784 r. – ciekawostka! – odbyły się tu
pierwsze w Polsce loty balonów na ogrzane powietrze.
To miejsce naprawdę warte zobaczenia. W zależności
od pory roku kwitną inne kwiaty i cały ogród się
zmienia – polecamy odwiedziny nie tylko na wiosnę.

Ogród Botaniczny

4. ZOO w Krakowie
Krakowski Ogród Zoologiczny jest położony w centrum
Lasu Wolskiego. Zajmuje obszar ok. 20 hektarów i
prezentuje ok. 1300 sztuk zwierząt, a wśród nich
gatunki ginące lub zagrożone wyginięciem. ZOO jest
także ośrodkiem hodowlanym oraz prowadzi
działalność edukacyjną poprzez zajęcia dydaktyczne,
audycje, wywiady, stronę internetową i tablice
poglądowe. Starannie pielęgnowana zieleń, a także
możliwość bezpośredniego kontaktu z gatunkami
udomowionymi w minizoo stwarzają zwiedzającym
dogodne warunki do wypoczynku.

Adres:
al. Kasy Oszczędności
Miasta Krakowa 14
Godziny otwarcia*:
codziennie 9:00 – 19:00

*Prosimy o sprawdzenie

ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

5. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
Jeżeli tylko pogoda dopisze, koniecznie wybierz się z
dziećmi do Ogrodu Doświadczeń, któremu patronuje
najsłynniejszy polski pisarz fantastyki naukowej –
Stanisław Lem. Jest to plenerowa ekspozycja – park
sensoryczny działający na wszystkie zmysły, gdzie
poznacie prawa fizyki dzięki doświadczeniom z zakresu
akustyki, mechaniki, hydrostatyki, magnetyzmu i optyki.

Adres:
Park Lotników Polskich
al. Pokoju 68
Godziny otwarcia*:
kwiecień – październik
codziennie 10:00 – 21:00
*Prosimy o sprawdzenie
ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

70 urządzeń interaktywnych, które demonstrują
zjawiska fizyczne, Geo-gródek z 17 rodzajami skał
obecnych w architekturze Krakowa, Zapachowo z masą
roślin o nieziemskich zapachach i Lem-birynt, tor
saneczkowy, zestaw do curlingu i ogromna piaskownica
– to dostarczy rozrywki na niejedno popołudnie. Warto
wypróbować zwłaszcza wielki kalejdoskop, do którego
można wejść, ogromny gong czy wir wodny
uruchamiany za pomocą korbki. Jeżeli komuś jeszcze
mało atrakcji, może poskakać na trampolinie bungee,
poturlać się w kuli Zorba lub pokręcić na osobliwej
karuzeli zwanej Żyroskopem.
Ogród jest oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej,
działa od kwietnia do października w parku na terenie
6 ha.

6. WOMAI –
Centrum Nauki i Zmysłów
Pozostając w temacie edukacji i odkrywania, warto
wybrać się również do muzeum położonego na
ul. Pawiej, całkiem niedaleko Vienna House Andel’s
Cracow. Dzięki wycieczce do WOMAI doświadczysz
świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem,
węchem i dotykiem. Przekonasz się, jak to jest nic nie
widzieć, dowiesz się, co to znaczy zobaczyć dźwięk i czy
można zamrozić ruch. A na koniec stworzysz swój
własny świat. Brzmi ciekawie, prawda?
Muzeum działa od końca 2019 roku, ma w ofercie dwie
wystawy: „W stronę światła” i „W stronę ciemności”.
Przewodnikami po jasnej stronie centrum są
naukowcy,
natomiast
po
ścieżce
ciemności
oprowadzają osoby niewidome, które z pasją starają
się realizować swoją misję.

Adres:
ul. Pawia 34
Godziny otwarcia*:
czw. – pon.: 10:00 – 18:00
wt. – śr.: nieczynne
*Prosimy o sprawdzenie
ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

7. Muzeum Żywych Motyli
Zlokalizowane na Grodzkiej Muzeum Żywych Motyli ma
w swoich zbiorach kilkanaście gatunków, między innymi
attacusy atlasy, największe motyle na świecie (osiągają
nawet 24 cm!) czy znane wszystkim z widzenia
blue morpho. Samo muzeum sprawia wrażenie
niepozornego miejsca. Ot, jeden większych rozmiarów
pokój – niejeden salon jest większy… Ale zawartość
robi niesamowite wrażenie! Znajdziesz tu różnorodne
gatunki, zazwyczaj takie, które w Polsce nie żyją w
naturalnym środowisku. Są też motyle w różnych
stadiach
rozwoju.
Wszędzie
rozstawione
są
pojemniczki z pożywieniem, przy których owady się
skupiają, co pozwala na dokładną obserwację, a nawet
wzięcie na rękę.
Unikalną atrakcją jest możliwość obejrzenia procesu
wydostawania się motyla z kokonu – ten spektakl
nikogo jeszcze nie pozostawił obojętnym! Najlepiej
jednak upewnić się wcześniej, czy w konkretnym
terminie będzie taka możliwość – cykl życiowy motyla
to zaledwie kilka tygodni…
Warto pamiętać, że motyle lubią specyficzny klimat – w
muzeum jest bardzo ciepło. Uwaga przy wyjściu!
Sprawdź, czy nie zabierasz na plecach czy na rękawie
pasażera na gapę.

Adres:
ul. Grodzka 48/2
Godziny otwarcia*:
pon. – pt.: 10:00 – 20:00
sob. – niedz.: 10:00 – 21:00

*Prosimy o sprawdzenie

ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

8. Muzeum Lotnictwa Polskiego
Na terenie najstarszego w Polsce lotniska RakowiceCzyżyny znajduje się Muzeum Lotnictwa Polskiego,
uznane przez CNN za jedno z najlepszych muzeów
lotnictwa na świecie.
W nowoczesnym budynku oraz na części dawnego
pasa
startowego
zgromadzono
ponad
200
eksponatów: samolotów, śmigłowców czy szybowców.
Wśród nich jest m.in. 25 samolotów pochodzących z
kolekcji Hermanna Göringa. Niektóre z nich to jedyne
zachowane egzemplarze na świecie! To z pewnością
jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych Krakowa.

Adres:
al. Jana Pawła II 39

Godziny otwarcia*:
wt. – niedz.: 9:00 – 17:00
pon.: nieczynne

*Prosimy o sprawdzenie

ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

9. Rynek Podziemny
W podziemiach krakowskiego rynku zwiedzić można
wystawę pobudzającą wyobraźnię tak młodszych, jak i
starszych. Umożliwia ona podróż do przeszłości i
wejście w świat średniowiecza i reliktów odkrytych pod
krakowskim rynkiem. Obejrzeć można stare ozdoby czy
monety, przedmioty pozostawione przez dawnych
mieszkańców Krakowa i przyjezdnych, kamienne drogi
z wyżłobieniami powstałymi na skutek kursowania
ciężkich kupieckich wozów.

Rynek Podziemny

Nowocześnie przygotowane pomieszczenia, dzięki
użyciu
instalacji
multimedialnych,
hologramów,
projekcji laserowych dają poczucie uczestnictwa w
życiu średniowiecznego miasta, co potęgowane jest
przez efekty imitujące gwar przemieszczających się
ludzi, czy inne odgłosy dochodzące z kramów, domów i
ulicy. Wystawa nadaje się do zwiedzania nawet z
bardzo małymi dziećmi, przygotowano dla nich
mnóstwo atrakcji i zabaw edukacyjnych, a także
spektakl o szewczyku Skubie.

Adres:
Rynek Główny 1
Godziny otwarcia*:
pon. – czw.: 10:00 – 19:00
wt.: 10:00 – 14:00
pt. – niedz.: 10:00 – 20:00

Rynek Podziemny

Rynek Podziemny

*Prosimy o sprawdzenie

ewentualnych aktualizacji
na stronie www obiektu.

