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Kirándulás Krakkóba  
(3 nap / 2 éjszaka) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időtartam: 3 nap, 2 éjszaka, utazás: egyénileg 
Szállás: 2 éjszaka Krakkóban, 2-3 ágyas kényelmes szobákban 

Ellátás: reggeli + vacsora. (Igény esetén pluszban ebéd is rendelhető) 
 

TELJES RÉSZVÉTELI DÍJ: 34.800 Ft/fő* (diákoknak 32.550 Ft/fő) 
 

AZ ÁR A KIRÁNDULÁS PROGRAMJÁNAK TELJES KÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA! 
(szállás, étkezések, idegenvezetések, belépők) 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA: 
(útiköltség, parkolás díja, utasbiztosítás, ebéd, fakultatív programok) 

 
 

*Az ajánlatban feltüntetett ár 50 fős csoportlétszám esetén érvényes. 50 fő alatt az árak minimálisan módosulhatnak.  
Fizetési feltételek: 60% az utazás megkezdése előtt átutalással, 40 % a helyszínen, készpénzben. 
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Program 
 

 

1. nap: 

 4 órás krakkói idegenvezetés belépőkkel 
 Meleg vacsora 

 

A kora délutáni órákban megérkezés Krakkóba, szállásfoglalás. 
Délután négy órás magyar nyelvű idegenvezetés keretében az 

alábbi nevezetességeket tekinthetik meg: a Főtér közepén található 
Posztócsarnokot, ahol régen a legértékesebb fűszerek és textíliák 
cseréltek gazdát, a város legnagyobb egyházi építményét, a Szent 
Mária-templomot, melynek tornyából kürtszó jelzi az idő múlását. 
Innen csak egy pár lépés a Flórián kapu, Barbakán és a 640 éves 
múltra visszatekintő Jagelló Egyetem. Itt megtekinthetik a Collegium 
Maius épületét is, ahol többek között Kopernikusz és II. János Pál 

pápa is tanult, majd ellátogatunk a város magyar vonatkozású 
emlékhelyeire is. Városnézés után vacsora a szálláson. 

 
 

2. nap: 
 
 Reggeli 
 4 órás krakkói idegenvezetés belépőkkel 
 Auschwitz-Birkenau Múzeum látogatás belépőkkel 
 Meleg vacsora 

 
Reggeli után négy órás idegenvezetés keretében a Wawelben 
megtekinthetik a Királyi Palotát és koronázási ékszereket,                      

a Székesegyházat valamint a legnagyobb lengyel harangot.  
Délután kirándulás Auschwitzba. 1940-ben itt hozták létre                    

a legnagyobb náci haláltábort, amelyet ma Auschwitz- Birkenau 
munkatáborként tartanak számon. A II. világháború borzalmait 
tényszerűen bemutató kiállítások közül a 2004. áprilisában átadott 
magyar kiállítás külön érdekességekkel szolgál. Este meleg vacsora a 
szálláson. (igény szerint ez lehet ebéd is a két program között!) 

 
 

3. nap: 
 
 Reggeli 
 A Wieliczka-i Sóbánya megtekintése belépőkkel 

 
Reggeli után indulás saját busszal Wieliczkába. Itt található a 900 éves 
múltra visszatekintő Sóbánya, mely 1978 óta a Világörökség része. 

Koronás fők, politikusok, költők keresték fel ezt a világon egyedülálló, 
természetes és mesterséges úton egyaránt létrejött, labirintus rendszert. 
A Sóbánya meglátogatás után fakultatív kirándulás lehetősége 
Lengyelország téli fővárosába, Zakopánéba. Séta a híres üdülőhely 

korzóján, jó idő esetén fakultatív feljutási lehetőség felvonóval a 
Gubałówka hegyre, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre. 
Érkezés Magyarországra a késő esti órákban. 

  
 
 

 
Remélem ajánlatunk megnyerte a tetszésüket és találkozunk Krakkóban!  

 
dr Pászt Patrícia 

igazgató 
         Mobil: 06-30-9612002 
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