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Vasemmalla:
Taidetta. Art
Restauracja
naittaa huippuviinit
moderniin puolalaiseen ruokaan.

Yllä: Näyttävää.
Krakovan vanhassa
kaupungissa
turisteille riittää
kliseisiä houkutuksia.

Tunnelmaa. Biała Róża tarjoaa tyylikkäissä puitteissa taidolla modernisoituja perinteisiä puolalaisia ruokia.

Lataa Arilyn sovellus
joko App Storesta tai
Google Play:stä ja skannaa
Jargonmankeli tunnus.

M AT K A

48 tuntia:
Krakova
Krakova tulvii historiaa ja tasokkaita uusia ravintoloita,
joissa syöminen ei vie konkurssiin. Koreat kulissit kätkevät
myös synkkää lähihistoriaa, kuten Schindlerin tehtaan ja
Auschwitzin. Niihin on jokaisen syytä tutustua.
Teksti ja kuvat Mika Remes
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Ensimmäinen päivä

Taidetta ja cocktaileja
Aamupäivä. Krakovalaiset saivat vuosi

kymmen sitten Veikseljoen eteläpuolelle
nykytaiteen museon Mocakin (Lipowa 4).
Claudio Nardin ja Leonard Maria Prolin suunnittelema vähäeleinen luomus ei
arkkitehtuuriltaan ole aivan ”wow” mutta
”oho” kuitenkin. Mocakissa keskitytään
nykytaiteen viimeisiin vuosikymmeniin.
Syyskuun lopulle tarjolla on kiinnostava
näyttely Nature in Art, jossa 70 taiteilijaa
ympäri maailmaa, kuten Toni R. Toivonen Suomesta, pui äkkiväärinkin keinoin
luontosuhdettaan.
Naapurissa toimii Krakovan tunnetuin
museo, Fabryka Schindlera (Lipowa 4),
joka kertoo tarinaa kaupungin historian
synkimmästä ajanjaksosta 1930-luvulta
1940-luvun lopulle. Jos et ole hankkinut

lippua etukäteen opastetulle kierrokselle,
tutustu museoon heti aamusta ennen kuin
paikka ruuhkautuu.
Iltapäivä. Suurempi kuin Beatles, pie

nempi kuin Jeesus. Jonnekin näiden kah
den väliin asettuu suosiossaan Krakovan
suuri poika, vuonna 2005 kuollut Karol
Józef Wojtyła eli paavi Johannes Paavali
II. Paavin jalanjäljillä voi Krakovassa vael
taa opastetuilla kierroksilla (mm. www.
localkrakowtours.com ja poland-active.
com). Omatoiminen bongaa helposti Fran
ciszkaska-kadun piispanpalatsin ja paavin
patsaan kuninkaanlinnan pihalla.
Vanhassa kaupungissa on paljon ravin
toloita, joista useimmat ovat enemmän
kiinnostuneita rahastuksesta kuin kuli
narismista. Poikkeuksia onneksi on, kuten
tyylitietoiset Kogel Mogel (Sienna 12) ja
Szara Gęś (Rynek Glówny 17).

Ilta. Krakovan hauskanpitokeskus

Tytano (Dolnych Młynów 10) saattaa
joutua muuttamaan muualle vuokrasopi
muksen päättyessä kahden vuoden päästä.
Tytano muuttui vuonna 2015 rappeutu
neesta tupakkatehdaskompleksista kau
pungin virkeimpien ja ketterimpien baa
rien, ravintoloiden ja putiikkien alueeksi,
joka imee niin turisteja kuin paikallisia
hipstereitä viihtymään rennossa ilma
piirissä. Oluen ystävä suuntaa Weźżeen
miettimään, mikä 25stä eri hanasta tar
joaa parasta, cocktailien rakastaja psy
kedeeliseen Mash Roomiin.
Janon hellitettyä kävele Tytanosta
illalliselle eleganttiin ja viihtyisään Biała
Różaan (Straszewskiego 16) tutustumaan,
miten Łukasz Cich päivittää klassiset
täytetyt vehnänyytit eli pierogit ja mari
noidut makrillit 2010-luvulle. Sommelie
rilta kannattaa kysyä puolalaisia viinejä

Kaikki jaksot
kuunneltavissa

KRAKOVA
Puola

M A J O I T US
Edullisesti

Ibis Krakow Stare Miasto
Uutuus. Keväällä avattu designhotelli
Balthazar vilisee mehukkaita yksityiskohtia.

ruuille, Puolasta on nimittäin hiljalleen
tulossa kiinnostava viinimaa.

kuista. Alkupalalistan mehevä sillitartar
käy täydestä ateriasta. Kazimierzista löy
tää Krakovan kiinnostavimmat putiikit.
Tutustu metkaan tussipiirrostaiteeseen
Lookarna Illustrationsissa (Józefa 11),
panosta persoonalliseen puolalaiseen
kodinsisustukseen Marka Concept Storessa (Józefa 5) ja hamstraa puolalaisia
liköörejä ja artesaanioluita Regionalne
Alkoholesta (Miodowa 28). Päätä kier
ros Kazimierzin sykkivään sydämeen,
boheemibaareistaan ja ”puolalaista piz
zaa” tarjoavista zapiekanka-kioskeistaan
kuuluun Plac Nowyn toriin.

Toinen päivä

Holokaustia ja herkkuja
Aamupäivä. Harmaa sää tuntuu kerran

kin sopivalta, kun suunta on maailman
hyytävimpään tappotehtaaseen. Noin 70
kilometriä Krakovasta sijaitseva Auschwitz
on vaikuttava paikka ja kokemisen arvoi
nen jo siksi, että muistaa pitää itsensä aina
ihmisenä. Se on 2,2 miljoonalla kävijällään
Puolan suosituin nähtävyys. Auschwitziin
tutustuu parhaiten opastetulla kierrok
sella, johon lippu hankitaan etukäteen.
30–40 euron pakettiin kuuluu myös kul
jetus perille ja takaisin. Auschwitz häm
mentää. Alue on tiilirakennuksineen päälle
päin jopa idyllinen, mutta todellisuus oli
silkkaa kauhua ja terroria. Parin kilo
metrin päässä sijaitseva Auschwitz II eli
Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleiri on
avoin kaikille. Leirin mittasuhteet sys
temaattiselle tappamiselle ovat olleet
hämmentävän suuret. Retki Auschwitziin
kestää 6–8 tuntia kuljetuksineen.
Iltapäivä. Krakovan juutalaiskaupungin

osa Kazimierz jatkaa luontevasti päivää.
Nauti taiteilija Heinrich Zillen hiilipiir
roksilla ladatun tunnelmallisen Starkan
(Józefa 14) maukkaista puolalaisher
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Ilta. Alle kolmekymppiset kokkilahjak

kuudet Michał Cienki ja Wiktor Kowalski
palkattiin luomaan ihmeitä lautaselle
vuonna 2018 avattuun Art Restauracjaan
(Kanonicza 15) vanhan kaupungin yti
messä. Kaksikko kiitti kunniasta, nyt Art on
kaupungin kuumimpia kuppiloita moder
nin puolalaisen ruuan metsästäjille. 1500luvun talossa syödään holvikaarien alla 66
eurolla pitkä maistelumenu, joka kertoo
kaksikon luomisvoimasta. Pikasavustettu
nautatartar tarjotaan kanannahkakie
kon kanssa, ankanmaksan kanssa maistuu
etikkainen vadelmahyytelö ja punajuuri.
Kokeiluinnossa perusasiat, kuten kalan
paistaminen meheväksi, tuppaavat unohtu
maan, mutta hyvä palvelu ja mainiot viinit
paikkaavat mahdolliset puutteet.

Moderni ketjuhotelli ei yllätä,
mutta hoitaa homman. Sijainti
sopii shoppailijalle, läheltä löytyy
massiivinen ostoskeskus Galeria
Krakowska. Keskustaan pääsee
kävellen tai ratikalla. Huoneet
alkaen 40 euroa.
PAWIA 15, WWW.ACCORHOTELS.COM

Kohtuudella

Puro Kazimierz
Puron suunnittelijoilla on ollut
taikasauva tyylikkääseen majoi
tukseen. Nykyarkkitehtuuri
istutetaan luonnonläheiseen
muotoiluun. Huoneissa on muh
keat sängyt ja tabletilla hoituu
niin töllön tuijottelu kuin ulos
kirjautuminen. Rautatieaseman
Puro tarjoaa vastaavat herkut.
Huoneet alkaen 70 euroa.
HALICKA 14A, WWW.PUROHOTEL.PL

Leveästi

Balthazar Design Hotel
Uusi 25 huoneen luksushotelli tul
vii ylellisiä moderneja yksityiskoh
tia ikivanhassa talossa kaupungin
ytimessä. Palveluun on panos
tettu, eikä mieleen tule toista
hotellia, jossa vuoteen vieressä
odottaa iltaisin napanderi. Hotel
lissa toimiva modernisti puolalai
nen ravintola Fiorentina on kau
pungin A-sarjaa. Huoneet alkaen
150 euroa.
GRODZKA 63, WWW.BALTHAZARHOTEL.COM

GRAFIIKKA: KP ALARE

Iskevää. Ravintola Starkan sillitartar on
tyrmäävän maukas.

