
 
 
 

 
 
 

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

04. - 05.12.2019 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
PROGRAM: 

 
1. deň – 04.12.2019 

V skorých ranných hodinách odchod z Košíc (miesto upresníme). Prvou zastávkou bude 
mestečko Zakopane, obklopené majestátnymi štítmi Vysokých Tatier. Čarovnú atmosféru 
mestečka podčiarkuje jedinečná architektúra typická pre poľské horské strediská. Následne sa 
presunieme do soľnej bane Wieliczka, ktorá patrí do svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO, kde nás čaká najznámejšia soľná baňa v Strednej Európe. Počas prehliadky  
nás miestny sprievodca prevedie tunelmi bane a ukáže krásne vyzdobené miestnosti. Okrem 
iného môžeme obdivovať „krištáľové“ lustre zo soli, ale nájdeme tu aj sochu Jána Pavla II. 
Vypočujeme si príbeh o objavení bane a zázračnom prsteni. Presun autobusom na Vianočné 
trhy, Vo večerných hodinách transfer na  ubytovanie v hoteli v blízkosti Krakova. 
 

2. deň – 05.12.2019 
Raňajky okolo 8.00 hod., autobusom presun do Krakova. Navštívime zámok Wawel, ktorý je 
úzko spätý s poľskou históriou. Wawelská katedrála je miestnou obdobou Westminster Abbey 
v Londýne, odpočívajú tu najznámejší poľskí králi, spisovatelia, básnici, kňazi a aj politici. Z 
hradu sa presunieme do židovskej štvrte Kazimierz, ktorú preslávil aj film Schindlerov zoznam. 
Následne si pozrieme najväčšie a najkrajšie námestie v Krakove, Rynek Glowny, kde sa 
nachádza množstvo zaujímavých stavieb. Mariánsky kostol, k vežiam ktorého sa viažu dva 
smutné príbehy, Sukienice, miestna tržnica, kde si môžeme nakúpiť krásne suveníry. V budove 
tržnice sa nachádza aj kaviareň Noworolski, známa predovšetkým tým, že ju s obľubou 
navštevoval Lenin. Nevynecháme ani budovy Jagelónskej univerzity. Prehliadku Krakova 
ukončíme prechádzkou k jedinej zachovalej mestskej bráne - Floriánskej bráne. Po prehliadke 
voľný čas na Vianočných trhoch. Odchod na Slovensko. 
 
V cene je zahrnuté: doprava klimatizovaným autobusom, 1x ubytovanie s raňajkami v 3* 
hoteli, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti 
V cene nie je zahrnuté: obed, večera, vstupy do pamiatok 
 
Záväzné prihlásenie sa na pobyt: do 15.novembra 2019 
Info: Ľubica Slatina 0902 893 299, slatina@lpr.sk 

 


