Dwa historyczne miasta są bliżej siebie dzięki wybudowaniu odcinka A4 od węzła Szarów do węzła
Tarnów Północ. Można szybko przemieścić się między nimi i zobaczyć więcej niż dotąd. Już odkryli tą
zależność turyści i Tarnowskie Centrum Informacji odnotowało wzrost ich liczebności od początku
tegorocznego sezonu. A 4 na odcinku Kraków – Tarnów dostępna jest dla kierowców od 29 listopada
2012 r.
Królewski Kraków jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast Europy, ponieważ
oferuje wiele atrakcji. Począwszy od Królewskiego Zamku na Wzgórzu Wawelskim z Katedrą, grobami
królów, skarbcem, przez zabytkowe Stare Miasto. Od kilku lat można wejść także pod płytę Rynku
Głównego i znaleźć się na buku średniowiecznego miasta. Do obejrzenia są tu owoce pracy
archeologów i nowoczesna prezentacja multimedialna. Kraków to także miasto Papieskie, ze słynnym
oknem w Pałacu Biskupim, z którego Papież Jan Paweł II rozmawiał z mieszkańcami zgromadzonymi na
placu przed kościołem oo. Franciszkanów. Tym samym kościołem, w którym podziwiać można witraże
S. Wyspiańskiego. Celem setek tysięcy pielgrzymów jest także Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach, w dzielnicy Podgórze, która powstawała jako osobne miasto teraz jest częścią Krakowa.
Nieopodal Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstaje Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Z Łagiewnik szybko można dostać się na węzeł Łagiewnicki i już jesteśmy na A 4. Stąd obieramy
kierunek na Rzeszów i jedziemy w stronę Tarnowa.
Warto jednak po dotarciu do węzła Wielickiego i skręcić w prawo na Wieliczkę i zobaczyć unikatową
podziemną trasę turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W trakcie interesującej wędrówki wdychamy lecznicze
powietrze z dużą zawartością jodu. W Kopalni Soli Wieliczka można zostać na dłużej na turnusie
zdrowotnym.
Po zwiedzeniu kopalni wracamy na węzeł Wielicki, to tylko kilka kilometrów i ponownie obieramy
kierunek Rzeszów, by dojechać do Tarnowa. Zanim tam dotrzemy warto skręcić w prawo na węźle
Bochnia do miasta Bochnia. Tu także jest do zwiedzenia Kopalnia Soli Bochnia, mniej znana od
wielickiej, za to pierwsza, która powstała na ziemiach polskich (początki wydobycia soli sięgają 1248 r.)
i warta obejrzenia. Powstało tu Uzdrowisko kopalnia Soli, w którym organizowane są także kolonie
zdrowotne dla dzieci. Komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, który zakończył obrady 23
czerwca 2013 r. w stolicy Kambodży Phnom Penh rozszerzył dotychczasowy wpis Kopalni Soli w
Wieliczce o Wielicki Zamek Żupny i Kopalnię Soli w Bochni.
Jeżeli mamy więcej czasu można jeszcze pojechać do pobliskiego Nowego Wiśnicza, do pięknie
położonego magnackiego zamku bastionowego, możemy też powrócić na A4 i dojechać do Tarnowa.
Tarnów stał się miastem w 1330 r. na podstawie przywileju lokacyjnego króla Władysława Łokietka, ale
już w IX wieku, na pobliskim wzgórzu św. Marcina był gród słowiański, wybudowany
najprawdopodobniej przez plemię Wiślan. Obecnie można tu zobaczyć ruiny zamku rodu Tarnowskich,
którzy przez lata byli właścicielami miasta. Tarnowska Starówka jest nazywana często Perłą Polskiego
Renesansu, ze względu na piękno architektury. Rynek został wytyczony w chwili lokacji miasta, a
otaczające go kamienice wzniesiono w większości od XVI do XVIII w. Za najcenniejsze kamienice
uważane są te położone w północnej części Rynku. Warte obejrzenia są także m.in. Bazylika
Katedralna, Muzea Diecezjalne i Etnograficzne. W zbiorach Muzeum Diecezjalnego jest oryginał ołtarza
z kościółka w Lipnicy Murowanej, wpisanego na listę UNESCO.

Jak zwiedzimy Tarnów wracamy do Krakowa autostradą A4 i ponieważ zapewne jest już noc, by poznać
nocne życie miasta wybieramy się na Krakowski Kazimierz.
Kazimierz dziś jest krakowski, chociaż powstawał jako samodzielne miasto na wyspie otoczonej
wodami Wisły. W 1335 r. król Kazimierz Wielki nadał grodowi przywilej lokacyjny i do początków XIX w.
zachował on odrębność miejską. Pod koniec XV w. decyzją Jana Olbrachta część miasta zasiedlona
została przez Żydów. W XIX zasypano odnogę Wisły, Kazimierz nie był już położony na wyspie i stał się
dzielnicą Krakowa, a w XXI wieku stał się także długo w nocy tętniącą życiem częścią Krakowa. Aby tam
się dostać spacerem idziemy od Wawelu ul. Stradomską, mijamy skrzyżowanie z Al. Dietla, jesteśmy już
na ulicy Krakowskiej. Teraz udajemy się w dowolną uliczkę położoną na lewo od ul. Krakowskiej i już
jesteśmy w świecie galerii, knajp i knajpeczek, w piwnicach, na powierzchni, na zewnątrz. W jednych są
koncerty, w innych można potańczyć ( na podłodze albo na stole ), muzyka do wyboru. Jedna noc nie
wystarczy, by wejść do każdej knajpki. Jeżeli przyjeżdżamy na Kazimierz samochodem warto wiedzieć
,że obowiązuje tu strefa płatnego parkowania od godz. 8.00 do 20.00. I koniecznie trzeba to wrócić w
dzień, by zwiedzić zabytki.

