
Pro železničáře s jízdenkou FIP - PKP
POLSKO vlakem 

 VÁNOČNÍ KRAKOV A SOLNÉ DOLY VĚLIČKA 
(2x UNESCO)

… do tajemné podzemní katedrály

TERMÍN: 7.12. - 10.12.2019                CENA: 4990 Kč

BEZ NOČNÍCH 
PŘEJEZDŮ



Pro železničáře s jízdenkou FIP - PKP
POLSKO vlakem 

 VÁNOČNÍ KRAKOV A SOLNÉ DOLY VĚLIČKA 
(2x UNESCO)

… do tajemné podzemní katedrály

PROGRAM

1. den Denním vlakem z Prahy do Polska do Krakova (místenky). Tramvají ke 4* hotelu, ubytování. Večeře. 
2. den Snídaně. Od hotelu  tramvají  do  centra  města.  KRAKOV  –  nejatraktivnější  a  nejnavštěvovanější
město Polska. Na seznamu UNESCO.  Prohlídka Starého Města. 3000 památkových objektů.  Hlavní rynek
(největší středověké náměstí v Evropě –  VÁNOČNÍ TRHY ,  Soukenický dům, chrám sv. Marie s  cenným
oltářem. (každou hodinu zazní z nejvyšší věže chrámu fanfára, která je v polovině přerušena – památka na
trubače ze 13. stol., který byl usmrcen tatarským šípem, když troubil na poplach). Barokní kostel sv. Anny,
vynikající  dílo  polského baroka.   Zájemci  mohou navštívit  královské komnaty  zámku Wawel.  Večeře v
hotelu.
3. den Snídaně. Přejezd do města VĚLIČKA.  SOLNÝ DŮL  (vstupné v ceně) – jeden z nejstarších v Evropě.
Zapsán jako 12. objekt z celého světa do seznamu památek UNESCO. Ročně jej navštíví cca 900 000 osob.
Dobývání soli je zdokumentováno od roku 1288. Rozkvět až do 17. stol. Vytěženo 25 mil. m³ soli. Vzniklo
2040 komor o ploše 5  km².  Prohlídka dolu  zahrnuje 3  patra,  má délku 2 km a trvá  cca  2 hod.  Šachta
Danilowitz, komory Janowice a Spalona, katedrála sv. Kingy – bohatě zdobená, nejkrásnější část prohlídky,
oltáře, kaple, památník papeže, originální sochy, reliéfy a lustry,  vše ze soli, dále  komora Michalowice s
dřevěnými výztužemi. Podzemní jezera. Komora Varšava a nejvyšší komora Stanislawa Staszica (36 m). 
Ve třetím patře muzejní expozice o dějinách a technice těžby soli. K dispozici je podzemní restaurace, pošta
a obchody s upomínkovými předměty. V podzemí je dále sanatorium a kino. Zpět do Krakova, MHD dojezd
na hotel. Večeře.
4. den   Snídaně. Denní přejezd vlakem do Prahy (místenky).

TERMÍN: 7.12. - 10.12.2019                CENA: 4990 Kč

CENA ZAHRNUJE:  
• 3 x ubytování v luxusním 4* aparthotelu Vanilla (2 lůžkové pokoje)
• 3 x polopenzi v hotelu (snídaně: švédské stoly, večeře: polévka, hlavní jídlo, sladká tečka)
• vstupné do solných dolů ve Věličce s místním průvodcem
• 2  místenky  (Praha – Krakov, Krakov - Praha)
• služby průvodce – Libuše Sládečková

CENA NEZAHRNUJE: 
cestovní pojištění, jízdné Krakov Vělička a zpět (cca 6 polských zlotých, t.j. 38 Kč) a městská 
hromadná doprava v Krakově
Možnost doplatku:  144 Kč – cestovní pojištění Union 

Zájezd  bude realizován, pokud bude minimálně 18 zájemců.
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Vánoční trhy v Krakově

Velký tradiční  vánoční trh se koná na Hlavním náměstí.  V dřevěných stáncích nakoupíte
polské ruční  výrobky místních  umělců  - broušené  sklo,  pletené  košíky,  šperky a drobné
vánoční ozdoby, jako například hliněné anděly či girlandy. Vánoční náladu umocňují zvuky
staletí starých koled, k vidění jsou i ukázky lidových tanců. Děti i dospělí určitě ocení szopky
- pouliční betlémy s barevnými loutkami. Loutky často zobrazují i výrazné polské osobnosti
historie  i současnosti,  které  zasahují  do  hry,  představení  jsou  tak  opravdovým výrazem
lidové  tvořivosti.  Dostanete-li  hlad,  rozhodně  nezapomeňte  ochutnat  místní  speciality
- grilovanou  klobásu,  žebírka  či  uzený  sýr  s brusinkami.  Spláchnout  to  můžete  třeba
skleničkou svařáku či čajem s třešňovou vodkou.



Solné doly Vělička – UNESCO



**** APARTHOTEL VANILLA – KRAKOV
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