poznávací zájezd

KRAKOW - POLSKO
královské město Krakow „ perla mezi evropskými městy „

+ solné doly Wieliczka (UNESCO)
5. - 6. června 2021

(so-ne)

č. zájezdu 3205061

Poznávací zájezd do jednoho z nejkrásnějších měst Evropy – královského města Krakow. Zájezd určen pro ty, kteří
chtějí navštívit památky historického centra v klidu a pohodě. Prohlídka klenotnice nebo královských apartmánů na
zámku Wawel patří k nezapomenutelným zážitkům, pobyt na Rynku není jen poznávacím, ale i gurmánským
zážitkem a návštěva solných dolů – to je nepopsatelný zážitek. Vždyť Krakow patří mezi jedno
z nejnavštěvovanějších měst Evropy.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno. Přejezd do Krakowa (UNESCO). Okruh s průvodcem - návrší Wawel a prohlídka největší
dominanty Krakowa – Katedrály sv. Stanislava a Václava s hrobkami králů a královen a prohlídka královského
zámku. Zájemci prohlídka korunovační klenotnice, zbrojnice a královských reprezentačních komnat nebo některé
z četných královských muzeí a galerií se vzácnými sbírkami umění. Dále historickým centrem – Jagellonská
univerzita, Královská cesta, Kanonická ulice, Floriánská brána, Barbakan, Planty a zakončením na Rynku – hlavním
náměstí, největším ve střední Evropě. Prohlídka dominatního kostela Panny Marie s gotickým oltářem pokládaným za
nejkrásnější v Evropě a s trubačem na věži, který troubí každou hodinu. Odpoledne návštěva starobylých krámků
Sukenice, které krášlí náměstí již od 14. století a volno k individuelním nákupům a návštěvám muzeí – muzeum
Jagellonské univerzity – druhé nejstarší v Evropě, muzeum Czartoryských (známý obraz Dáma s hranostajem),
galerie na Sukenici a další. Večer odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani zájemci návštěva solných dolů Wieliczka – světový unikát a jedna z prvních památek zapsaných do
UNESCO (vstupné 93,- zlotých). Nejatraktivnější a nejnavštěvovanější důl na světě. Ostatní prohlídka Wieliczky
(centrum, hradby, dřevěný kostelík). Přejezd do Krakowa na Kopec Kościuszko. Výstup na vrchol s výhledy na
Krakow, návštěva kaple Sv.Bronislavy, tvrze. Krátká prohlídka židovské čtvrti Kazimierz. Příjezd do Zlína do 23.00
večer.

cena :
2.990,-Kč/osoba
Min.počet účastníků: 37 osob.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, zákonné
pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 1.000,-Kč/os.)

do 31.1.2021
do 28.2.2021
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd CK Rapant Zlín v roce 2021

- 100,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : menší hotel ve Wieliczce. Pokoje dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Každý pokoj má
vlastní sociální zařízení.
Stravování : polopenze (večeře a snídaně).
Doprava:
zájezdovým autobusem. Na zastávkách možnost zakoupení základního občerstvení za koruny.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice, Vsetín.
Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

