Poznávací zájezdy » Za kulturou i památkami

Polsko & Slovensko

Krakow | Wieliczka | Strečno | Terchová | Zámek Bojnice

» Program zájezdu
1. den

Odjezd z ČR v nočních hodinách v 01:00 hod. V ranních hodinách příjezd do Krakowa. Návštěva
historického centra, prohlídka Královské cesty, Collegium Mauis, Jagiellonská Univerzita, chrám P.
Marie, Sukiennice, Floriánská brána, Barbakán – Krakovský „Rondel“, bazilika sv. Floriána, možnost
nákupů na tržnici Sukienica. V podvečer odjezd na ubytování do hotelu a večeře.

2. den

Po snídani odjezd do solného dolu Wieliczka. Po skončení přejed autobusem na území Slovenska
směr Strečno, kde na účastníky čeká plavba po řece Váh na tradičních dřevěných vorech, tzv. „pltích“.
Délka plavby cca 1,5 hod v závislosti na stavu řeky. Poté přejezd na ubytování v okolí Terchové, večeře.

3. den

Po snídani turistická prohlídka “Jánošíkových dier“ podél Bielého potoka, výstup na Malého Rozsutca,
příp. dle zdatnosti individuálních účastníků i na Velkého Rozsutca (1610 m.n.m.), turistika v rozpětí cca
4-7 hodin. Možnost individuálního programu v rámci sportovního a wellness centra v Terchové nebo
den odpočinku. Návrat na ubytování. Přejezd na tradiční slovenskou večeři s cimbálovou muzikou do
blízké koliby.

4. den

Po snídani odjezd do zámku Bojnice, prohlídka exteriéru a interiéru s výkladem (cca 3 hod). Po
ukončení odjezd zpět do ČR. Příjezd ve večerních hodinách.

Termín | libovolný
» Cena zahrnuje
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

autobusová doprava s klimatizací
služby odborného průvodce po celou dobu zájezdu
1x ubytování v Krakowě, vč. snídaně švédské stoly
1x servírovaná večeře v hotelu v Krakowě
vstup do solného dolu Wieliczka a prohlídka s výkladem
plavba na vorech (Pltě v Strečně)
2x ubytování v hotelu v okolí Terchové, vč. 2x snídaně
1x servírovaná večeře v hotelu na Slovensku
1x večeře v kolibě s přípitkem o 5ti chodech
vstup a prohlídka zámku Bojnice
turistika Jánošíkovi Diery, Malý, příp. i Velký Rozsutce,
dle zdatnosti a vytrvalosti účastníků zájezdu
» pojištění proti úpadku CK dle zákona 159/99 Sb.

» Cena nezahrnuje

» individuální vstupy do objektů a památek neuvedených
v programu zájezdu
» nápoje u večeří
» individuální konzumace nápojů v rámci večeře s cimbálovou muzikou, kromě přípitku borovičkou
» zahraniční zdravotní pojištění

