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    KRAKOW, WIELICZKA, OSWIECIM 

     
      Pamiatky UNESCO – kráľovské mesto Krakow a soľná baňa Wieliczka– jedna z najstarších v Európe. 
                                                                          TERMÍN: 5.-7.10.2018 

                                                                                      CENA: 115 € 
      V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

                                                         Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                                                                      PROGRAM: 

                   1.deň: odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu v Kysuckom Novom Meste a ďalej – smer Čadca. Po prícho- 

                   de do Poľska zastávka vo Wadowiciach, rodisku pápeža Jána Pavla II., prehliadka mestečka – rodný dom, Bazilika, 

                   gymnázium. Pokračovanie do Wieliczky, prehliadka unikátnej soľnej bane, po skončení prehliadky odchod do Kra- 

 kowa, ubytovanie, prechádzka centrom. 

 

                   2.deň: raňajky, prehliadka hradného vrchu Wawel, v prípade záujmu interiéry, Katedrála, kráľovskou cestou do histo- 

                   rického  centra - Rynek, Sukiennice, Mariánska bazilika, Jagellonská  univerzita, Barbakan, Kazimierz, možnosť náv- 

                   števy Schindlerovej továrne, alebo plavba po Visle, osobné voľno, Galeria Krakowska..., návrat na hotel.  

 

3.deň: raňajky, dokončenie prehliadky, o 14,00 hod. návšteva koncentračného tábora v Oswiecime, o cca 17,30 hod.  

odchod na Slovensko. Predpokladaný príchod do Žiliny o cca 21,00 hod. 

      

Krakow – bývalé  kráľovské  mesto, jedno z najnavštevovanejších miest strednej Európy s cennými historickými pa- 

                  miatkami z rôznych období, pamiatka Unesco. Na Wawelskom  návrší nájdete kráľovský hrad, Katedrálu, na Rynku 

kostol sv. Vojtecha, radnicu, Mariánsky kostol, Sukiennice, v centre kostol sv. Františka, Floriánsku  bránu, mestské  

opevnenie Barbakan, kostol sv. Petra a Pavla, sv. Floriána a veľa ďalších pamätihodností. V bývalej židovskej štvrti 

Kazimierz je synagóga Tempel, synagóga Wolfa Kociána z r.1620 a Stará synagóga. 

 

Wieliczka -  najväčšia  Soľná baňa v Európe, pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa so soľnými jazerami, ko- 

morami, kaplnkou, sochami historických a mýtických postáv, ktoré vytvorili baníci, ale aj súčasní umelci. Interiér je 

výlučne zo soli, aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly, ktorá je sivej farby viacerých odtieňov. Na konci 

turistickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, využívaná na rôzne oslavy a svadby a expozícia dejín soľného ba- 

níctva. Používa sa tiež ako rehabilitačné a wellness stredisko. Wieliczka je nazývaná aj poľskou soľnou katedrálou. 

V r. 1978 bola zaradená na zoznam pamiatok Unesco ako jedna z prvých v Poľsku. 

                   

                  Oswiecim – koncentračný tábor, symbol teroru, masového vraždenia a holokaustu. Múzeum je v pôvodných priesto- 

                  roch tábora Auschwitz a Birkenau. Od jari 1942 tu v neľudských podmienkach zahynulo viac ako 1.100.000 mužov,  

                  žien a detí. 

 

                  Wadowice – 20 tisícové mestečko, rodisko najväčšieho Poliaka, pápeža Jána Pavla II. Zachovalo sa tu viac objektov      

spätých s jeho životom: rodný dom, kde sa v rodine dôstojníka poľskej armády Wojtylu narodil ako druhý syn Karol 

Józef. Pokrstený bol v susediacej Bazilike Obetovania najsv. P. Márie, tá sa stala jeho druhým domovom a pôsobil tu 

aj ako miništrant, budova osemročného gymnázia, ktoré úspešne ukončil a v štúdiu pokračoval na svetoznámej Jagel- 

lonskej univerzite. Na jeho pamiatku tu stojí socha s prameňom, ktorému veriaci pripisujú liečivé účinky. 
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