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ADVENT NA KRÁĽOVSKOM ZÁMKU KRAKOW,
SOĽNÁ BAŇA WIELICZKA

Zájazd z programu CK TRIP „ADVENT U NAŠICH SUSEDOV“
TERMÍN: 3.12.2022
/ pre kolektív podľa požiadavky/
CENA: 35 €

V cene je doprava autobusom, prehliadka Krakowa so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky do Wieliczky, cestovné poistenie
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5.30 hod., možnosť nástupu po trase smer Martin – Orava. Po príchode do Poľska prehliadka nádherne vyzdobeného Krakowa, pamiatky Unesco, prehliadka exteriéru kráľovského zámku Wawel
na hradnom vrchu, možný príplatok – Katedrála, Katedrálne múzeum, zvon Žigmund a hrobky. Prechádzka
kráľovskou cestou do historického centra: Rynek, Sukiennice, Mariánsky kostol /vyrezávaný gotický oltár,
najväčší na svete/, Barbakan... Možnosť prehliadky - Národné múzeum, Archeologické múzeum, Múzeum
Czartoryských...
Osobné voľno – 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 ponuke 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 občerstvením, suvenírmi, darčekmi..., možnosť navštíviť omšu v niektorom z krakowských kostolov.V prípade záujmu návšteva obchodného centra.
Pokračovanie do Wieliczky, najväčšej Soľnej bane v Európe, pamiatky Unesco. Pre turistov je sprístupnená
3,5 km dlhá trasa so soľnými jazerami, komorami, kaplnkou, sochami historických a mýtických postáv, ktoré
vytvorili baníci, ale aj súčasní umelci. Interiér je výlučne zo soli, aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej
skaly, ktorá je sivej farby viacerých odtieňov. Na konci turistickej trasy nájdete veľkú sieň a kaplnku, využívanú na rôzne oslavy a svadby a expozícia dejín soľného baníctva. Používa sa aj ako rehabilitačné a wellness stredisko. Wieliczka je nazývaná aj poľskou soľnou katedrálou. V r. 1978 bola zaradená na zoznam pamiatok Unesco ako jedna z prvých v Poľsku.
Po skončení prehliadky odchod na Slovensko, príchod do Žiliny do cca 23.00 hod.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

