Cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans spol. s r.o.

BIZNIS CENTRUM JANTÁR, Košice
055/678 4652, 0911/099 527 e-mail: promettrans@slovanet.sk

POĽSKO - KRAKOW, Wieliczka a Zakopané
2-DŇOVÝ ADVENTNÝ ZÁJAZD

Zažite čaro adventných dní v historickom centre Krakova,
pokochajte sa výhľadom na vrcholky hôr v Zakopanom
a vychutnajte si lahodné varené vínko a miestne špeciality, ktoré
roztancujú vaše chuťové poháriky.
PROGRAM
1.deň:
Odchod z nástupných miest v skorých ranných hodinách. O vaše pohodlie počas cesty sa postará
klimatizovaný autobus, ktorý vás dovezie do mestečka Zakopane. Čarovnú atmosféru mesta
podčiarkujú majestátne štíty Vysokých Tatier a jedinečná architektúra, typická pre poľské
horské strediská. Následne sa presuniete do soľnej bane Wieliczka, kde vás čaká tajomná
atmosféra, svieži vzduch a zaujímavo členený povrch s ligotavými kryštálikmi soli. Medzi najkrajšie
časti bane patrí Kaplnka sv. Kingy, v ktorej sa nachádzajú nádherné lustre, sochy a reliéfy vytesané
do stien. Baňa je v súčasnosti zaradená do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Počas návštevy tohto čarovného miesta si vypočujete aj príbeh o jeho vzniku. Po prehliadke bane
sa presuniete na vianočné trhy, kde si môžete vychutnať lahodné varené vínko a miestne
špeciality. Vo večerných hodinách vás bude čakať transfer na hotel, ktorý sa nachádza v blízkosti
Krakova. Ubytovaní budete v útulnej a pohodlnej izbe s dvoma lôžkami.
2.deň:
Po zobudení vás budú čakať chutné raňajky formou bufetových stolov. Nasýtení a plní energie
sa následne presuniete do Krakova, kde vás čaká množstvo zaujímavých miest a historických
pamiatok. Jednou z nich je zámok Wawel, ktorý je úzko spätý s poľskou históriou. Wawelská
katedrála je miestom posledného odpočinku najznámejších poľských kráľov, spisovateľov,
básnikov, kňazov a politikov. Z hradu sa presuniete do židovskej štvrti Kazimierz, ktorú preslávil aj
film Schindlerov zoznam. Následne si pozriete najväčšie a najkrajšie námestie v Krakove –
Rynek Glowny s množstvom zaujímavých stavieb, ku ktorým patrí Mariánsky kostol alebo tržnica
Sukienice, v ktorej si budete môcť kúpiť krásne suveníry. V budove tržnice sa nachádza aj kaviareň
Noworolski, ktorú s obľubou navštevoval Lenin. Za návštevu stojí aj historická budova
Jagelónskej univerzitya Floriánska brána, ktorá je jedinou zachovanou mestskou bránou. Po
prehliadke mesta sa môžete zohriať na vianočných trhoch, po ktorých bude nasledovať odchod na
Slovensko.

Termíny:


So 30.11. – Ne 01.12.2019



So 7.12. – Ne 8.12.2019



So 14.12. – Ne 15.12.2019



So 21.12. – Ne 22.12.2019

Nástupné miesta:


Košice - bez príplatku



Prešov – bez príplatku



Poprad – bez príplatku

V cene je zahrnuté:


Ubytovanie
1 x ubytovanie 3* hoteli v blízkosti Krakowa v dvojlôžkovej izbe



Strava
1 x raňajky formou bufetových stolov



Doprava
Klimatizovaným autobusom s TV a video



Poistenie
Poistenie CK voči insolventnosti

V cene nie je zahrnuté:


Vstupy
Krakow – cca 10 eur, Wieliczka – 20 eur



Pobytová taxa
Cena cca 2 eur/osoba



Cestovné poistenie do zahraničia (nepovinné)
Možnosť objednať cez našu spoločnosť v cene 2 eurá/osoba/deň

Obmedzenie:


Cena platí pri obsadení izby 2 osobami, je teda potrebné zakúpiť 2 vouchery. V prípade
záujmu je k dispozícii 1-lôžková izba za doplatok 15€/osoba/noc

Cena: 79 eur/osoba

