POLJSKA IN ČEŠKA
PROGRAM POTOVANJA: 3/4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA – KRAKOW
Zbor udeležencev potovanja ob polnoči na dogovorjenem mestu in vožnja proti Poljski.
Nadaljevanje v Krakow, po mnenju mnogih, najlepše poljsko mesto in panoramski ogled.
Nato si bomo z lokalnim vodnikom ogledali Kraljevo palačo Wawel, z 71 sobanami. Na
ogledu bomo videli kraljeve sobane, zakladnico, državniške sobane in katedralo, v kateri se
nahaja tudi kraljeva grobnica. Po ogledu se bomo nastanili v hotelu. Zvečer se bomo
sprehodili še po starem delu mesta, kjer bomo videli tržnico, cerkev sv. Marije z lesenimi
oltarji Witta Stwosza iz 13.stoletja, Kraljevo potjo, Barbicano ter Florjanska vrata. Večerja in
nočitev.
2. dan : KRAKOW - WIELICZKA – AUSCHWITZ - KRAKOW (OLOMOUC)
Po zajtrku se bomo odpeljali proti jugu, do rudnika soli Wieliczka, ki si ga bomo tudi
ogledali. Sprehodili se bomo skozi čudovite dvorane iz kamene soli, ki so delo narave in
človeka. Nato se bomo peljali do najbolj znanega nemškega taborišča v času druge svetovne
vojne, Auschwitza, ki se nahaja okoli 60 km zahodno od Krakowa. V začetku leta 1940 so
namreč Nacisti tukaj zgradili nekaj koncentracijskih taborišč in taborišče za iztrebljanje.
Taborišča so bila glavni element v pripravah na holokavst, ki je terjal 1,1–1,6 milijonov
žrtev, od katerih je bilo več kot 90 % Židov. Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali taborišča
in t.i. muzej v čast žrtvam nacizma Sledi vožnja nazaj v Krakow ali pa proti Češki.
Nastanitev v hotelu. Večerja v pivnici. Nočitev.
3. dan: OLOMOUC – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti Češki in postanek oz. si bomo ogledali mesto Olomouc in glavne
znamenitosti: mestno hišo z zanimivo astronomsko uro, cerkev sv. Vaclava, številne baročne
vodnjake, ki so simbol mesta in kip sv. Trojice, ki je del UNESCO dediščine. Nato se bomo
počasi odpravili proti jugu, proti domu, kamor bomo z vmesnimi postanki prispeli v poznih
večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine ter stroške dveh voznikov,
 1 x polpenzion v izbranem hotelu 3*/4* v Krakowu in 1 x nočitev z zajtrkom v
izbranem hotelu 3*/4* v Olomoucu ali po želji 2 x spanje v Krakowu,
 1 x večerja v pivnici,
 vstopnine: Auschwitz, Kraljeva palača Wawel, rudnik soli Wieliczka,
 lokalno vodenje po potrebi,
 vse ostale oglede po programu,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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