Kraków - stąpając po histroii

Podróż autokarem

Dzień 1: Ojcowski Park Narodowy
wyjazd w godzinach wieczornych, nocny
przejazd przez Polskę
zwiedzanie Ojcowskiego Parku
Narodowego, m.in.: Dolina Prądnika – to
wyjątkowo ciekawa kraina, z licznymi
wąwozami i ciekawą florą. Grota Łokietka lub
Jaskinia Ciemna – to tajemnicze jaskinie, w
których znaleziono ślady bytności człowieka
prehistorycznego. Kaplica „Na Wodzie” –
powstała na skutek zakazu carskiego stawiania
kościoła na ziemi ojcowskiej. Maczuga
Herkulesa – symbol Ojcowskiego Parku
Narodowego, wyjątkowy ostaniec skalny,
zaprzeczający prawu grawitacji. Zamek w
Pieskowej Skale – piękna budowla z parkiem,
zwiedzanie ogrodów oraz dziedzińca
przejazd do Krakowa
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Kraków
śniadanie
zwiedzanie Krakowa : zwiedzanie wzgórza
Wawelskiego - krypty z grobem Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, Droga Królewska: ul.
Kanoniczna, Klasztor Franciszkanów + kościół,
Colegium Maius , Rynek Główny, sukiennice,
Kościół Mariacki , ul. Floriańska, mury obronne,
Barbakan
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Podziemia Rynku -po Wawelu największa
atrakcja turystyczna w Krakowie
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Wieliczka
śniadanie
zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce która
jest jednym z najbardziej znanych obiektów
turystycznych w świecie. Po 700-set letniej
eksploatacji Kopalnia przypomina rozległe,
podziemne miasto. Na 9-ciu poziomach
sięgających 327 m w głąb wybrano ponad 2000
komór połączonych chodnikami o łącznej
długości prawie 300 km. W 1978 r. jako
unikatowy obiekt turystyczny została wpisana
przez UNESCO na Pierwszą Światową Listę
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, a w
1994 r. uznana zarządzeniem Prezydenta RP za
Pomnik Historii
czas wolny na rynku w Krakowie
obiadokolacja
nocleg

Cena objemuje
3 noclegi w pokojach 2 - 5 osobowych
3 śniadania, 3 obiadokolacje
bilety wstępów
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW
transport – autokarowy , trasę przejazdu
ustala pilot

Cena nie objemuje
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

810 zł/os.

780 zł/os.

760 zł/os.

Opiekunowie 1/10 uczestników bezpłatnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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