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       OSWIECIM, KRAKOW, WIELICZKA 
 

    
 

TERMÍN: podľa požiadavky 
            

CENA:  55 €  
                V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK, ubytovanie na 1 noc s raňajkami 

                 Možný príplatok: prehliadka Oswiecimu, prehliadka Wieliczky, cestovné poistenie 

 

                   Cena prehliadky Oswiecimu obsahuje: sluchátka, miestneho sprievodcu 

                  Cena prehliadky Wieliczky obsahuje: vstupenku, miestneho sprievodcu      

               Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km       

                      

                    PROGRAM: 

       1.deň: odchod v ranných hodinách, po príchode do Poľska cca 3 hodinová prehliadka Oswiecimu, pokračovanie do Kra- 

       kowa, ubytovanie, prehliadka historického centra – Rynek, Sukiennice, Mariánska bazilika, Barbakan, Jagellonská uni- 

       verzita... 

        

       2.deň: raňajky, prehliadka – hradný vrch Wawel, Katedrála, kráľovská cesta..., odchod do Wieliczky, prehliadka, po skon- 

       čení prehliadky odchod na Slovensko.  

        

       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 pamiat- 

       kami z rôznych období, zapísané na Zozname  svetového  kultúrneho  dedičstva UNESCO. Na Wawelskom návrší nájdete 

       kráľovský hrad, katedrálu a Dračiu  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, kos- 

       tol sv. Petra a Pavla, kostol sv.Floriána a veľa ďalších pamätihodností. V meste sú tiež umelé návršia, kopiec Kościuszko- 

       va 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. 

          

       WIELICZKA-  unikátna soľná baňa, ktorá patrí k najstarším na svete. Ťažba tu prebiehala od 13. st., dnes je vyhľadávanou 

       turistickou  atrakciou. Celý  interiér je vytvorený zo soli – sochy, galérie, kaplnka, lustre, soľné jazierka. Sprístupnená je 

       3,5 km dlhá trasa 

 
               Skupina nad 40 žiakov - ďalšie 2 osoby zdarma, nad 45 žiakov - ďalšie  3 osoby zdarma 
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