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KRAKOW  A  ZAKOPANÉ -  ČARO ADVENTU 

     
                                                                 TERMÍN: 10.12.2022 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

             CENA: 38 €  
               V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

               Možný príplatok: cestovné poistenie, individuálne vstupenky                                                                                                               

                                                                                                    PROGRAM: 
              Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť  nástupu – smer Žilina – Martin – Orava, alebo smer  Čadca. Po  príchode  do  

                 Poľska najskôr navštívime rázovité mestečko Zakopané, ktoré je najväčším  turistickým centrom našich severných su- 

                 sedov. Pri prechádzke mestom vás očarí goralská  kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v  

                 goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde  Krupówky nájdete typické ka- 

                 viarničky s vyše100 ročnou tradíciou s originálnymi poľskými špecialitami, obchodíky s tradičnou ponukou výrobkov  

                 z kože, vlny či dreva, butiky svetoznámych  značiek. Nefalšovanú atmosféru goralských Vianoc znásobuje  bohatá vý- 

                 zdoba, terasy, kaviarne a stánky voňajúce punčom, pečeným kolenom, klobáskami, či miestnou špecialitou – oštiepka- 

                 mi na rôzne spôsoby.Vláčik vás vyvezie na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Užijete si  

                 tú pravú  adventnú atmosféru v krásnej prírode. 

 

                 Pokračovanie do kráľovského Krakowa, prehliadka  exteriérov  hradného  vrchu  Wawel, historického centra – Rynek,  

                 Sukienice, Jagellonská univerzita, Mariánska bazilika, Barbakan, v prípade záujmu návšteva obchodné centra, osobné  

                 voľno na vianočných trhoch. 

                  

                 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, ponú- 

                 ka tradičné  jedlá, umelecko  remeselné  predmety. Špecialitou je pitný med, smažené pstruhy, klobásy, výrobky z bara- 

                 ních koží a dreva. Vianočnú  atmosféru umocňuje hlas trúbky znejúci z veže, krakovské  betlehemy, stánky s občerstve- 

                 ním, suvenírmi, darčekmi...                 

                  

                  O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny v neskorých večerných hodinách. 

                   

                 KRAKOW – bývalé kráľovské mesto, jedno z najnavštevovanejších miest strednej Európy s cennými  historickými pa- 

                 miatkami z rôznych období, pamiatka Unesco. 

                 Na Wawelskom návrší nájdete kráľovský hrad, Katedrálu, na Rynku sa nachádza kostol sv. Vojtecha, radnica, Marián- 

                 ska bazilika a Sukienice. V bývalej židovskej štvrti Kazimierz je synagóga Tempel, synagóga Wolfa Kociána z r. 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. 

  

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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