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FIRST MINUTE                                       990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

990,-Kč 

Číslo plavby 343 

Katalogová cena za osobu 1.590,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  990,-Kč 

Počet dnů 1 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 8.12.2018 

Termín příjezdu 9.12.2018 
 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*vstupné do solných dolů 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse  
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*zpoplatněné vstupy do budov a výstav 
*pojištění léčebných výloh 

 
 
 
 

Vydejte se s námi do kouzelného města Krakow a užijte si neskutečnou advetní předvánoční 
atmosféru a poznejte světoznámý solný důl Wieliczka. 
 
KRAKOW je metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku, v historické zemi Malopolsku. Leží na 
řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou kotlinu s kotlinou 
Osvětimskou. Krakow je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo 
starobylé univerzity a arcibiskupství. Staré město s množstvím historických památek i parků je 
oblíbený cíl turistů a je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. 
 
WIELICZKA - Světoznámý starý solný důl ve Veličce (Wieliczka) patří k nejnavštěvovanějším turistickým 
atrakcím v Polsku. Leží jen pár kilometrů jižně od města Krakow, jež je hlavním městem Malopolského 
vojvodství. Nacházejí se zde úžasné podzemní kaple se sochami a reliéfy, zhotovené – jak jinak – než 
ze soli. Teplota vzduchu se tu po celý rok drží kolem 13 až 16 stupňů Celsia.  
V podzemí je příznivé mikroklima s vysokým obsahem vlhkosti a jódu. Připomeňme, že bez 
přítomnosti bakterií, proto se zde nachází i ozdravné sanatorium pro pacienty s respiračními 
chorobami a alergiemi. 
  
Program zájezdu: 
V ranních hodinách odjezd z nástupních míst do Wieliczky, kde návštívíme solné doly s průvodcem. 

Poté přejezd do Krakowa. V Krakowě navštívíme s naším delegátem Rynek Glówny, neboli Hlavní 

náměstí, které je třetím největším náměstím v Evropě, soukenický obchod Sukiennice a za přijatelné 

ceny můžeme nakoupit suvenýry, dřeváky a kožešinové výrobky a další. Dále můžete navštívit Mariánský 

kostel (Kościół Mariacki), Gotický kostel Panny Marie, který je na Hlavním náměstí. Uvidíte také Radniční věž, 

hrad Wawel, což je především komplexem hradních budov, katedrály a královské zahrady. Za zmínku 

stojí i Wawelská katedrála - Katedrála na kopci Wawel, která sloužila jako korunovační místo polských 

králů. Jsou zde hrobky členů polských královských rodin, biskupů a svatých. Dračí jeskyni se sochou 

draka najdete pod kopcem Wawel, co by jednu z turistických zajímavostí Krakowa. Večer (cca kolem 

17h) odjezd zpět do ČR. 

Nástupní místa: 
Kroměříž - Zlín - Lidečko - Vsetín - Valašské Meziříčí - Rožnovp. Rad. - Frýdek-Místek - Ostrava  
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Program  zájezdu  

                      ADVENTNÍ VÁNOČNÍ KRAKOW –SOLNÉ DOLY WIELICZKA  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 


