Strefa letniego festiwalu Kraków Culture Summer znajduje się na terenie Parku Jordana.
Najprostsza i najkrótsza droga prowadzi od ulicy Władysława Reymonta. Wejście do parku znajduje
się u wylotu ulicy Akademickiej, naprzeciwko hotelu Polonez.
Do parku wchodzi się przez otwartą bramę o szerokości 2,3 metra. Aby dojść do dużej sceny należy
iść prosto, wybetonowaną alejką o szerokości około 5,5 metra. Początkowy odcinek alejki jest nieco
zniszczony – na powierzchni betonu można natrafić na delikatne pęknięcia i małe wyrwy. Idąc prosto,
po prawej stronie mijamy plac zabaw. Po przejściu około 80 metrów dochodzimy do rozwidlenia,
pośrodku którego znajduje się trójkąt zieleni, odwrócony wierzchołkiem do dołu. Na środku tego
małego trawnika o wymiarach 10x6x10 metrów, stoi pomnik niedźwiedzia Wojtka. Skręcamy
delikatnie w prawo, mając pomnik po naszej lewej stronie. Po około 10 metrach mijamy prostopadłą
alejkę i idziemy dalej prosto. Po przejściu około 30 metrów znajdujemy się już w przestrzeni
festiwalowej. Jest to rozległy, zielony teren pokryty trawą. Kształtem przypomina odwrócony
wierzchołkiem do dołu trójkąt, obramowany z trzech stron betonowymi alejkami o długości: 170, 160
i 160 metrów. W dolnym i prawym górnym rogu trójkąta rosną kępy drzew. Powierzchnia terenu
wynosi 12 000 m2. Idąc do strefy letniego festiwalu Kraków Culture Summer wejściem od strony al. 3
maja, należy czytać poniższy opis na zasadzie lustrzanego odbicia.
Na trawie, po naszej lewej stronie znajduje się namiot VIP BoConcept. Kilka metrów dalej znajduje się
widownia, a na wprost niej, po prawej stronie alejki – duża scena.
Przestrzeń widowni to prostokąt o wymiarach około 90x60 metrów, przylegający prawym, krótszym
bokiem do alejki. W środku znajduje się dwadzieścia wydzielonych sektorów, mieszczących łącznie
dwa tysiące miejsc siedzących. Pośrodku widowni zlokalizowane jest stanowisko dla realizatora
dźwięku. Podłoże widowni jest utwardzone płytami z tworzywa sztucznego. Widownia jest
ogrodzona. Wejścia zlokalizowane są z trzech stron: dwa po przeciwległych stronach (na prawym i
lewym boku widowni) i jedno z tyłu widowni.
Pierwsze wejście, z podjazdem dla wózków, znajduje się najbliżej nas, tuż za namiotem VIP
BoConcept, po prawej stronie widowni patrząc na scenę. Drugie wejście zlokalizowane jest
naprzeciwko sceny, z tyłu widowni. Trzecie wejście znajduje się naprzeciwko pierwszego, na lewej
ścianie widowni.
Po przeciwnej stronie alejki, naprzeciwko widowni, znajduje się duża scena: szeroka na 18 metrów,
głęboka na 14 metrów i wysoka na 15 metrów. Po obu stronach sceny, na wysokości około 11
metrów nad ziemią, zawieszone są prostokątne ekrany o wymiarach 8x6 metrów. Za sceną widoczny
jest stadion TS Wisła.
Po lewej stronie widowni, wzdłuż alejki, rośnie kępa drzew. Wzdłuż tylnej ściany widowni, po lewej
stronie od tylnego wejścia, znajdują się namioty Kids in Kraków. Idąc wzdłuż tylnej ściany widowni,
mijając namioty po naszej lewej stronie, po paru metrach docieramy do paczkomatu Allegro, który
przylega do alejki. Wymiary paczkomatu to 10x2 metry.
Toalety TOI-TOI znajdują się na tyłach widowni, u zbiegu alejek, po prawej stronie. Po lewej stronie
toalet, wzdłuż alejki okalającej teren, znajdują się strefy sponsorskie firm: Maspex, Toyota – z
ekspozycją samochodu, Green Cell, Factory Kraków i Galeria Kazimierz.
Za paczkomatem, po przeciwległej stronie alejki, znajduje się druga część przestrzeni festiwalowej, o
powierzchni 8 500 m2. Jest to trawnik otoczony z prawej i lewej strony łączącymi się półkoliście na
górze betonowymi alejkami. Za prawym górnym łukiem alejki znajduje się wodny plac zabaw. Wejście
znajduje się w połowie dolnej alejki, po przeciwległej stronie paczkomatu. Wchodząc na teren, z

prawej i lewej strony mijamy łąkę kwietną, która ciągnie się wzdłuż dolnej alejki i do połowy
bocznych alejek okalających trawnik. Szerokość przejścia pomiędzy łąkami wynosi około 12 metrów.
Tuż za wejściem, po lewej stronie, znajduje się balon Good Lood i jurta o powierzchni 35 m2. Z
prawej strony wejścia znajduje się mobilny punkt szczepień o powierzchni 120 m2, który przylega do
prawej części łąki. Idąc dalej wzdłuż prawej części łąki mijamy kolejne namioty Kids in Kraków. Po
przeciwległej stronie terenu, wzdłuż lewej alejki okalającej teren, ustawione jest dziewięć
foodtrucków i dwa mniejsze stanowiska gastronomiczne. Druga część strefy gastronomicznej, złożona
z czterech namiotów, znajduje się po lewej stronie od wejścia, za balonem Good Lood, w zagłębieniu
lewej części łąki.

