KRAKKÓ TITKAI és HERKULES BUZOGÁNYA
Időpont:
2018. október 20-23.
Szállás:
Krakkóban 3*-os hotelben,
Találkozás: 5.30 órától a Blaha Lujza téren

Utazás: autóbusszal
Ellátás: reggeli
Indulás: 6.00 órakor

Program
Krakkó Európa egyik legszebb városának számít. Építészeti örökségét és
az európai kultúrában betöltött, a középkortól meghatározó szerepe
elismeréséül 2000-ben Európa Kulturális Fővárosa címet kapott. Krakkó
hagyományosan a lengyel kulturális élet központja. A város vonzerejének
legnagyobb bizonyítéka napjainkban, hogy évente közel 4,5 millió turista
keresi fel, ráadásul ez a szám eloszlik az egyes évszakok között.
1. nap: Elutazás reggel 6.00 órakor a Blaha Lujza térről. Folyamatos
utazás Árva váráig, ahol először a várat keressük fel egy vezetés
keretében (kb. 2 óra). Innen folytatjuk az utunkat Wieliczkáig, ahol a
híres sóbányával ismerkedünk meg (kb. 1,5-2 óra). A látogatás után
érkezés Krakkóba, a szállás elfoglalása (3 éj).
2. nap: Reggeli után gyalogos városnézés helyi idegenvezetővel a Belvárosban, a Wawel megtekintése.
A Waweli székesegyház püspöki katedrális Krakkóban, a Wawel-dombon. Ebben a templomban
koronázták a lengyel királyokat és itt van végső nyughelyük is. A katedrálist Szent Szaniszlónak, a
lengyelek legfontosabb nemzeti szentjének szentelték, aki a templomban nyugszik. Ide temetkezett I.
Ulászlótól Erős Ágostig 19 lengyel király, de a mai napig ide temetik a
krakkói püspököket is. Ezen kívül a belváros látnivalóit is megtekintik
(Mária templom, Főtér, Posztócsarnok).A közös séta után délután
szabadprogram.
3. nap: A mai napon az Ojców-i Nemzeti Parkba látogatunk el.
Krakkó mellett található és bár a lengyel nemzeti parkok közül a
legkisebb, mégis rendkívül gazdag geológiai, természeti és kulturális
értékekben. Kivételes sziklaformákat, barlangokat, régi építményeket,
várakat rejt, melyek Ojcówban és Pieskowa Skała-ban találhatók. A
különleges sziklaképződmények a XIX. századtól kezdve ejtik rabul a
turisták képzeletét. A legizgalmasabb a Dolina Prądnika, ahol számos,
több méternyi magas, mesés formájú, különleges sziklával és barlanggal
találkozhatunk. Mindenképpen érdemes sétát tenni az Ojców-i régi villák között, megnézni a
várromokat és a Vízi Kápolnát.
4. nap: Reggeli után indulás hazafelé, útközben megállás
Zakopanéban, ahol 1-2 órás pihenés és szabadidő. A sétáló utca és a
sajtpiac megtekintése, majd indulás Budapestre. Érkezés az esti órákban.
Részvételi díj: 41.990,- Ft/fő, Belépők: (kb. 150-200 zł)
Egyágyas felár: 14.400,- Ft/fő, Biztosítás: 2.360,- Ft/fő
Fakultatív vacsora: 10.600,- Ft/3 vacsora Fix ülőhely: 5.000,-Ft/fő
Gyermekkedvezmény: 3.000,- Ft (12 éves korig)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!
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