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 małej 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 lewo, mając pomnik po naszej prawej stronie. Po około 10 metrach mijamy prostopadłą
alejkę i idziemy dalej prosto około 160 metrów. Po prawej stronie alejki znajduje się rozległy zielony
teren. Za nim widoczny jest stadion TS Wisła. Z lewej strony alejki rosną gęsto drzewa. Wzdłuż obu
stron ustawione są z rzadka ławki i kosze na śmieci. Po przejściu około 160 metrów dochodzimy do
rozwidlenia. Skręcamy w prawo i idziemy jeszcze około 60 metrów przed siebie. Po naszej lewej
stronie znajduje się wejście na przestrzeń letniego festiwalu Kraków Culture Summer. Idąc do strefy
letniego festiwalu Kraków Culture Summer wejściem od strony al. 3 maja, należy czytać poniższy opis
na zasadzie lustrzanego odbicia.
Powierzchnia przestrzeni festiwalowej wynosi 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. Wchodząc na teren festiwalu, 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.
Na wprost wejścia, mniej więcej na środku terenu, znajduje się namiot o wymiarach 20x15 metrów,
przeznaczony na warsztaty i różnego rodzaju aktywności. Z jego prawej strony, wzdłuż prawego pasa
łąki, zlokalizowanych jest sześć namiotów z aktywnościami Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym
namiot Kids in Kraków. Tuż za zakończeniem prawego pasa łąki, w prawym górnym łuku terenu,
znajduje się mała scena: szeroka na 8 metrów, głęboka na 6 metrów i wysoka na 5 metrów. Za sceną,
wzdłuż alejki okalającej teren znajduje się strefa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Za nią, już poza
przestrzenią festiwalową, znajduje się okrągły betonowy kwietnik i wodny plac zabaw.
Przed sceną znajduje się widownia. Przestrzeń widowni to prostokąt o wymiarach około 40x30
metrów, zorientowany prawym, krótszym bokiem prostopadle do prawego pasa łąki. Widownia jest
ogrodzona i mieści około dwieście pięćdziesiąt miejsc stojących. Naprzeciwko sceny, na tylnym,
dłuższym boku widowni, zlokalizowane są dwa wejścia. Pomiędzy nimi, na środku, znajduje się
stanowisko dla realizatora dźwięku. Podłoże widowni jest trawiaste.
Po lewej stronie widowni rośnie kępa drzew. Za nią, u szczytu przestrzeni festiwalowej znajdują się
toalety TOI-TOI. Są one ustawione prostopadle do biegnącej górą alejki. Po przeciwnej stronie alejki,
na wysokości toalet, znajduje się mobilny punkt szczepień, o powierzchni 120 m2. Wzdłuż alejki
okalającej teren z lewej strony ustawione jest sześć foodtrucków i dwa mniejsze stanowiska
gastronomiczne. Druga część strefy gastronomicznej, złożona z dziesięciu namiotów, znajduje się
poniżej, w zagłębieniu lewej części łąki. Ilość namiotów gastronomicznych i foodtrucków zmienia się
w zależności od weekendu. W lewym górnym rogu przestrzeni festiwalowej, pomiędzy foodtruckami
a namiotem warsztatowym, znajdują się ławy i stoliki do jedzenia.

