KRAKOW

Mesto Krakov je UNESCO uvrstil med 12 najpomembnejših svetovnih spomenikov. To si
mesto brez dvoma zasluži, saj obiskovalec na vsakem koraku naleti na izjemno zgodovino.
Kljub nočni vožnji se boste z veseljem podali na potepanje po mestu v spremstvu naših in
lokalnih vodnikov. Spoznali boste WAWEL, kjer so bivali stari poljski kralji, katedralo,
staro mestno jedro, čas pa bo tako kot vedno tudi za samostojne oglede (muzeji, galerije)
ali pa samo za posedanje ob čudovitih parkih in trgih (slika levo).
Krakov vam želimo podrobno predstaviti. Vsega se v dveh dneh nikakor ne da, pa vendar
boste spoznali najlepše predele tega izjemnega mesta bogate zgodovine.

GLAVNI TRG

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. in 2. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 22.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Šentilj in po AC mimo Dunaja, češke meje in poljske meje do
KRAKOVA. Prihod je predviden v zgodnjih dopoldanskih urah, zato bomo po krajšem počitku in osvežitvi začeli z ogledi: WAWEL je domovanje starih
poljskih kraljev in obenem dolga leta največji kraljevi grad v Evropi. Izvira iz 8. stoletja, v njem pa je pregledna zgodovinska zbirka.V njegovem sklopu
je tudi katedrala. Opoldne bo nekaj časa za kosilo in pisanje razglednic, nato pa bomo nadaljevali z ogledi po "kraljevi poti" do starega mestnega jedra
z znamenito tržnico in cerkvijo Sv. Marije. Ob 18.00 se bomo napotili v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledi starega dela mesta, nato pa se bomo odpeljali do bližnjega solnega rudnika WIELICZK. Tu bomo spoznali
pridobivanje kamene soli na tem območju v spremstvu lokalnih vodnikov. Vožnja do hotela, večerja (doplačilo) in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku še vožnja do mesteca WADOWIC, kjer je rojen papež Janez Pavel II., nato pa še vožnja s spostanki do doma, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

STARO MESTNO JEDRO

CENA za skupine:
179,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
GRAD WAWEL

CENA vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, stroške dveh voznikov, vse takse za ceste in parkiranja,
2 x polpenzion ( večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu *** v Krakow-u,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, stroške vodenja in organizacije izleta.
Doplačila za vstopnine lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SO SESTAVNI DEL PONUDBE !
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