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              KRAKOW  A  WIELICZKA 

     
       Pamiatky UNESCO – kráľovské mesto Krakow a soľná baňa Wieliczka– jedna z najstarších v Európe. 
                                                                    TERMÍN: 6.-7.12.2019 

                                                                                      CENA: 66 € 
      V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, obed, prehliadky so sprievodcom CK 

                                                         Príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1,70/deň 

 

                                                                                     PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Martin – Orava. Príchod do bývalého kráľovského mesta 

Krakow, prehliadka - pozrieme si Wawelské návršie s kráľovským hradom, dominantnú katedrálu, kráľovskou cestou 

prejdeme na Rynek – najväčšie stredoveké námestie na ploche neuveriteľných 4 ha s kostolom sv. Vojtecha, radnicou, 

nádhernou Mariackou bazilikou. Z jej vyššej veže znie každú hodinu hudba, v istom bode náhle zastane, čo symboli-

zuje udalosť podľa legendy, kedy tatársky šíp zastrelil trubača. Oproti sa nachádza Ratusz, poľská šikmá veža s 55 cm 

odchýlením. Slávna historická tržnica Sukiennice s množstvom obchodíkov a Galériou. Pokračovanie ku gotickej 

Floriánskej bráne, mestskému opevneniu Barbakan, v prípade záujmu Galeria Krakowska, osobné voľno na adventných 

trhoch, ubytovanie. 

 

2.deň: dokončenie prehliadky Krakowa, odchod do Wieliczky, obed, prehliadka, po skončení odchod na Slovensko. 

kej krá 

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

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

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

kej trasy sa nachádza veľká  sieň a kaplnka, využívaná na rôzne oslavy, svadby a expozícia dejín soľného  baníctva. Po- 

užíva sa tiež ako rehabilitačné a wellness stredisko. Wieliczka je nazývaná aj poľskou soľnou  katedrálou, v r. 1978 bo- 

la zaradená na zoznam pamiatok Unesco ako jedna z prvých v Poľsku. 

Adventné trhy s vianočnou výzdobou a sviatočnou atmosférou, možnosťou nákupov vianočných darčekov, posedenie 

pri varenom mede alebo vínku na známom Rynku. Koná sa tu jeden z najväčších a najstarších  adventných  trhov, v po-

nuke sú  tradičné  jedlá, umelecko - remeselné predmety. Špecialitou je pitný med, smažené  pstruhy, klobásy, výrobky 

z baraních koží a dreva. Vianočnú atmosféru  umocňuje hlas  trúbky znejúci z veže, krakowské betlehemy, stánky s ob-

čerstvením, suvenírmi, darčekmi, možnosť navšíviť omšu v niektorom z krakowských kostolov... 

 

Aktuálna cena vstupeniek: 

Wawel: Katedrála – vstup zdarma, 3-vstupenka – Zvon Žigmund, Kráľovské hrobky, Katedrálne múzeum 11 PLN, au-

dio v slovenčine + 3 PLN 

Wawel: Hrad - Reprezentačné miestnosti 25 PLN/os. + rezervačný poplatok 76 PLN/skupina 

Mariacka bazilika – vstupná časť zdarma, ďalšia časť 10 PL 

Wieliczka 89 PLN/dosp. os., 69 PLN/dieťa, študent do 26 r. s preukazom o štúdiu. 
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