
MAGIČNI in NEPOZABNI KRAKOV – 3 dni   

(Taborišče Auschwitz / Birkenau – rudnik soli Wieliczka – Kalwaria 

Zebrzydowska – Wadowice) 

z avtobusom / vse vključeno / ni doplačil  

 
Skozenj teče reka Visla, mesto pa je polno kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, saj je bil dolgo časa 
poljska prestolnica. Srednjeveško mestno jedro je eno izmed najbolj ohranjenih v Evropi. Pečat mestu daje 
tudi študentski vrvež in veliko število JAZZ KLUBOV in raznovrstnih lokalov, ki so odprti pozno v noč. Sicer 
pa mesto lahko povsem zasluženo imenujemo poljska kulturna in kraljeva prestolnica, saj je v tem mestu 
skoraj četrtina vseh poljskih muzejskih zbirk. 

 
1. dan / sobota / 30. april 2016: Slovenija – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska 

Odhod avtobusa ob 04. uri iz Slovenije. Vožnja skozi Maribor, mimo Gradca in Brna na Poljsko. Dnevna vožnja do 
WADOWIC (rojstni kraj Janeza Paula II). Postanek za oddih ter ogled in  pokušino »kremovk, ki jih je oboževal 
pokojni karizmatični papež. Proti večeru se zapeljemo do enkratne KALVARIJE, ki je pod zaščito UNESCA. 

Sprehod in »duhovna« sprostitev. Po končanem ogledu sledi vožnja do hotela. Večerja in nočitev.  
 
2. dan / nedelja / 01. maj 2016: Krakov – rudnik soli Wieliczka   
Zajtrk. Vožnja v KRAKOV in odpravimo se na sprehod po poti poljskih kraljevih družin: Matejkov trg, obzidje z 

utrdbo Barbikon, Vrata časti. Sprehod nadaljujemo do Rynek trga, kjer stoji čudovita pokrita tržnica - Sukenice, ki 
vas bo v prostem času gotovo zvabila med svoje bogato založene stojnice; seveda pa sam trg krasi tudi čudovita 
Marijina cerkev, ki v svoji notranjosti skriva leseni gotski oltar - največji v Srednji Evropi; z zvonika cerkve pa se 
vsako polno uro oglasi pesem HEJNAL (trobenta), ki je mestu oznanila tatarsko nevarnost.... Ob sprehodu po trgu 
boste začutili boemski utrip kraljevega mesta. Prosti čas. Nato se odpravimo  na griču Wawel, kjer si ogledamo: 
kraljevo plačo, katedralo,.... Danes mesto Krakov gosti okoli 65.000 študentov, ki samemu mestu dajejo prav 
poseben duhovni naboj. Proti večeru se odpravimo v rudnik soli  - WIELICZKA, kjer boste očarani nad kiparskim 

mojstrstvom rudarjev, ki so tu kopali sol (vsi kipi so iz soli). Odšli bomo okvirno 135 m pod zemljo. Rudnik je 
edinstven v Svetu in pod zaščito UNESCA. Povratek v hotel. Večerja in nočitev. 
 
3. dan / ponedeljek / 02. maj 2016: Auschwitz / Birkenau – Slovenija    
Po zajtrku se odpravimo na podroben ogled kompleksa taborišča AUSCHWITZ / BIRKENAU, ki je eno najbolj 

žalostnih obeležij druge svetovne vojne. Sprehod z lokalnim vodnikom (okvirno 4 ure oziroma v dogovoru s 
skupino). Zaključno kosilo na poti domov. Vožnja skozi Češko in Avstrijo v Slovenijo. Na vrata svojih domov 

boste potrkali v poznih večernih urah.     
 
*VRSTNI RED OGLEDOV SE LAHKO SPREMENI. 

 

CENA:  

230 EUR / najmanj 35 potnikov  

  220 EUR / najmanj 40 potnikov 

  210 EUR / najmanj 45 potnikov 

 

VKLJUČUJE:  

- prevoz s sodobnim avtobusom, 
- cestnine, parkirnine in pristojbine,  
- dve nočitvi s samopostrežnim zajtrkom v hotelu po programu***/****,  
- dve večerji v hotelu, 
- lokalni vodnik, slušalke in ogled filma v taborišču, 
- pokušino »KREMOVKE« in juhe, 
- kosilo na poti domov, 
- vstopnino v rudnik soli, 
- vodstvo in organizacijo izleta. 
 
DOPLAČILI / NEOBVEZNO: 

 - enoposteljna soba – 50 € / dve noči, 
- zavarovanje vplačila v primeru odpovedi – 15 €   
 
Splošni pogoji so sestavni del programa. 
 

 
Turistična agencija ZVEZDICA ZASPANKA 

Slovenska cesta 54, SI - 1000 Ljubljana 
Slovenija - Europa 
Tel. in faks: ++386 1 230 68 37 
Mobile: ++386 40 195 411 
info@zvezdicazaspanka.si 
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