Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE,POISTENIE ponúkame V CK TRIP
HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

Krakow, Wieliczka a Zakopane
Termín: 14.09. – 15.09. 2019 (možnosť aj iných termínov)
Cena: 59€
Poznávací zájazd po južnom Poľsku. V priebehu dvoch dní navštívite Krakov, Wieliczku aj Zakopane.
Program:
1. deň - Odchod z Bratislavy bude v ranných hodinách. Príchod do podtatranského mesta Zakopane bude
predpoludním. Budete mať možnosť vyviesť sa lanovkou na Gubalowku alebo na Kasprow Vrch, môžete sa
nechať odviesť kočom k Morskému oku, či do tatranských dolín. Neujde vám ani prehliadka mestečka,
nákupnej ulice Krupowka. Presuniete sa do Krakova, kde vás bude čakať prehliadka kráľovského hradu
Wawel s Katedrálou svätého Stanislava, v ktorej sa nachádza zvon Zigmund. Nevynecháte obhliadku
exteriéru kráľovského zámku, v ktorom sa písala história poľského národa. V hrade sa nachádza nádherná
tapiséria. Dozviete sa i príbehy a legendy o poľských kráľoch a kráľovnách.
2. deň - Prejdete sa najkrajšími uličkami mesta až na hlavné námestie Krakova, Rynek glowny. Tu uvidíte
mestskú tržnicu Sukienicu, Colegium Maius, Kostol Mariacki. Sprievodca vám poradí, kde ochutnať miestne
gastronomické špeciality a kde nakúpiť suveníry. Popoludní je plánovaný odchod do Vieličky. Tu vás bude
čakať návšteva soľnej bane s miestnym sprievodcom. Do bane budete schádzať šachtou po drevených
schodoch, na povrch sa vyveziete banským výťahom. 700 - ročné soľné bane sú zapísané v zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a patria medzi najväčšie na svete. V soli sú vytesané
nádherné kaplnky, sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá. Baňa, v ktorej ťažba soli
dnes už neprebieha, je jedinečnou turistickou atrakciou.
Podvečer bude návrat na Slovensko. Príchod do Bratislavy cez nástupné miesta sa predpokladá v
neskorších večerných hodinách.
V cene je zahrnuté:
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• ubytovanie na 1 noc s raňajkami
• prehliadky podľa programu bez vstupov
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb. z.
V cene nie je zahrnuté:
• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v poisťovni UNIQA
1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov)
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie)
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste):
• vstup do bane Wieliczka: 100 Zlotých

