Краків - місто великих різноманітностей. Погода також повна
несподіванок, часом –20 °C, а часом +30 °C. Як влітку,
так і взимку перебування в Кракові можна поєднати з
відпочинком в горах. Краків це історична столиця польської
культури. Місто численних виставок, концертів, вистав.
Столиця Малопольщі поєднує в собі, як елементи
історії, так і сучасності. Історичний характер міста
збагачено сучасними архітектурними елементами
(кам’яницями на Площі Ринок, неподалік від яких Конгресовий Центр ICE). Краків є
привабливим містом для туристів, має відміннe сполучення і багату туристичну базу.

У Кракові є багато маловничих місць, з яких можна помилуватися його
панорамою. Найважливіше місце, яке найчастише відвідують туристи і
мешканці, це Курган Костюшко – символ прагнення поляків до незалежності.
Два менші кургани - Курган Кракуса в районі Підгір’я та Курган Ванди в районі
Нова Гута, які були створені завдяки тодішнім племенам, ще за дохристиянських
часів. Краківські Блоні, ще одна з визначних пам’яток Кракова – це велике,
зелене поле в центрі міста. Територія відпочинку і місце зустрічей. Краківські
Блоні -це великий, зелений район в центрі міста. Особливо популярне це місце серед
бігунів, прихильників роликових ковзанів та піших прогулянок. На Краківських Блонях
відбувалися церемоніі привітання та релігійні служби за участю Папи Римського Івана
Павла II.
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У минулому дільниця Казімєж була окремим містом, але сьогодні це район
Кракова. Казімєж відомий своїми концертами, майстер-класами, лекціями
і виставками, а також відомим в усьому світі Фестивалем Єврейської
Культури. Це місце, де ексклюзивні готелі і ресторани знаходяться поруч з
ремісничими майстернями. Місце, де костел знаходиться поруч із синагогою,
де споконвіків, мирно функціонують два народи і дві великі релігії. Казімєж
особливо цінують шанувальники старовини та антикваріату.

Збудуй своє
майбутнє вже
сьогодні
з нами!
lIn

Одна з найвідоміших споруд у Кракові — це Королівский замок Вавель.
Особливо варто відвідати інтер’єри замку, відомі з королівських кімнат,
колекції фламандських гобеленів, скарбниць і гробниць середньовічних
правителів. Не можна оминути таємниці Дзвону на вежи Сигізмунда, який
б’є тільки з нагоди найважливіших подій в країні і місті. ВВарто прогулятися
вздовж замкових мурів, щоб побачити рідкісної краси двір, виконаний в
аркадовому стилі та поворот р. Вісли.
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Мережа вулиць, з яких складаються Старе Місто були визначені
ще в 1257 році, коли місто саме було засноване. Площа Ринок, одна
з найбільших у середньовічній Європі, займає 200 м на 200 м. Ії
велич і справжні архітектурно-просторові композиції, збереглися
до сьогоднішнього дня. Це унікальне місце, у світовому масштабі.
Особливу уваги заслуговують Споруда Сукенніци, Ратуша і
Маріацький костел, з вежі якого лунає хейнал. На Площі Ринок також
можна відвідати численні кафе і ресторани. В районі Центрального
Ринку процвітає нічне життя, яке наповнює населенняя понад 200
тисяч студентів.
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Факультет
будівельної
інженерії

Знайдеш нас в одному з найкращих міст Європи!

Контакти:

Факультет будівельної інженерії

Краківського Політехнічного Університету

вул. Варшавська 24
31-155 Краків
тел./факс 12 628 23 01
e-mail: wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl

