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WADOWICE – OSWIECIM - KRAKOW

TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: 52 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadka Oswiecimu s miestnymi sprievodcami,
sluchátka, sprievodca CK
Možný príplatok: cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri nástupe z iného miesta vyúčtujeme dopravu podľa skutočných km
PROGRAM:
1.deň: odchod o cca 6,00 hod., prehliadka Oswiecimu – Auschwitz a Birkenau /cca 3,5 hod./, pokračovanie do
Wadowíc, rodiska pápeža Jána Pavla II., prehliadka mestečka – rodný dom, Bazilika, gymnázium. Odchod do
Krakowa, ubytovanie, prehliadka historického centra: Rynek, Sukienice, Mariánsky kostol, Jagelonská univerzita,
Barbakan...
2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke: Kráľovská cesta, exteriéry hradu Wawel, Dračia jaskyňa, Katedrála, Kazimierz..., osobné voľno, odchod na Slovensko. Príchod vo večerných hodinách
WADOWICE - dvadsaťtisícové mestečko, rodisko najväčšieho Poliaka aký sa kedy narodil - pápeža Jána Pavla II.
História mesta siaha až do 13. storočia, kedy patril významnému rodu Piastovcov. Jeho dejiny boli v priebehu storočí veľmi pohnuté, no najťažšie chvíle prežívali jeho obyvatelia počas II. svetovej vojny, kedy bolo súčasťou nacistickej tretej ríše. Do súčasnosti sa v mestečku zachovalo viac objektov spätých so životom slávneho rodáka. Najvyhľadávanejším je rodný dom, kde sa v byte na poschodí v rodine dôstojníka poľskej armády Karola Wojtylu narodil 18.5.1920 druhý syn – Karol Józef. Pokrstený bol v susediacej Bazilike Obetovania najsvätejšej Panny Márie,
ktorá sa stala jeho druhým domovom a pôsobil tu aj ako miništrant. Dodnes sa zachovala aj budova osemročného
gymnázia, ktoré úspešne ukončil v roku 1938. Z Wadowíc sa odsťahoval do Krakowa - do rodného domu svojej
matky a pokračoval v štúdiu na svetoznámej Jagelonskej univerzite. Svoje rodisko navštívil posledný raz v júni
l999, pri príležitosti korunovácie obrazu Matky Božej, pred ktorým sa ako dieťa často modlil. Na jeho pamiatku
bola v mestečku v roku 2006 umiestnená socha, vedľa ktorej vyviera prameň. Vieriaci mu pripisujú liečivé účinky.
OSWIECIM–koncentračný tábor, symbol teroru, masového vraždenia a holokaustu. Múzeum je v pôvodných priestoroch tábora Auschwitz a Birkenau. Od jari 1942 tu v neľudských podmienkach zahynulo viac ako 1.100.000 mužov, žien a detí
KRAKOW– bývalé kráľovské mesto, jedno z najnavštevovanejších miest strednej Európy s cennými historickými
pamiatkami z rôznych období, zapísané na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Wawelskom
návrší nájdete kráľovský hrad, katedrálu a Dračie jamu. Na Rynku sa nachádza kostol sv. Vojtecha, radničná veža,
Mariánsky kostol a tržnica Sukiennice. V bývalej židovskej štvrti Kazimierz je synagóga Tempel, synagóga Wolfa
Kociána z roku 1620, a Stará synagóga. Ďalej môžete v meste navštíviť kostol sv. Františka, Floriánsku bránu,
mestské opevnenie Barbakan, kostol sv. Petra a Pavla, kostol sv.Floriána a veľa ďalších pamätihodností. V meste sú
tiež umelé návršia, kopiec Kościuszkova a Krakova mohyla. Príjemná prechádzka je v parkoch Planty a Błonie. V
meste môžete navštíviť celkom 28 múzeí. Medzi najznámejšie patrí Národné múzeum, kde sú uchované početné
zbierky poľského a svetového maliarstva.
Pre kolektív nad 40 osôb poskytujeme ďalšie 2 osoby zdarma

