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KRAKOW A OSWIECIM

TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: od 29 €
V cene je doprava autobusom, prehliadka Oswiecimu s miestnym sprievodcom, sluchátka,
prehliadka Krakowa so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme km podľa skutočnosti.
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, prehliadka Múzea v Oswiecime s miestnym sprievodcom. Odchod do Krakowa, prehliadka Wawelu – Katedrála, pokračovanie Kráľovskou cestou do historického
centra – Rynek, Sukiennice, Mariánsky kostol, Jagellonská univerzita, Barbakan...
Osobné voľno, odchod na Slovensko
Program je možné zmeniť /dopoludnia Krakow, popoludní Oswiecim/ – podľa voľného termínu v Oswiecime. Prehliadku Oswiecimu je potrebné rezervovať v dostatočnom časovom predstihu.
OSWIECIM - koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu,
zriadený v roku 1940 ako Auschwitz I. Pôvodný komplex obsahoval 22 budov, neskôr bol rozšírený na niekoľko
blokov. V každom bloku žila iná skupina ľudí. Konali sa tu nehumánne experimenty, vedené Josefom Mengelem.
Plynová komora dokázala za deň usmrtiť 350 väzňov. Smrteľný plyn niesol názov Cyklon B. Asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I. bol v roku 1941 postavený v dedine Brezinka ďalší tábor Auschwitz II. Do koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau bolo deportovaných približne 1,3 milióna ľudí, z toho asi 1,1 milióna bolo
zavraždených. Asi 900 000 deportovaných ihneď po príjazde skončilo v plynových komorách alebo bolo zastrelených. Ostatní zomreli na následky chorôb, podvýživy, týrania alebo lekárskych pokusov. Auschwitz sa stal symbolom holokaustu a genocídy asi 6 miliónov európskych Židov, Rómov, ruských a poľských väzňov...Koncentračný
tábor mal 300 budov, z toho až 5 plynových komôr a rozlohu približne 175 hektárov. Podmienky v tábore boli viac
ako kruté. Väzni trpeli kritickým nedostatkom vody a jedla. Popritom museli pracovať až 11 hodín denne a 6 krát
do týždňa. Nehovoriac o práci, ktorá bola nesmierne ťažká a vyčerpávajúca. Na mieste bola aj rampa, kde ľudí po
príchode delili, či skončia ako väzni alebo poputujú priamo do plynovej komory.
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.

Skupina nad 40 osôb – pedagogický doprovod zdarma

