
    ADVENT V  KRAKOWE          
Termíny: 4. - 5.12.

Cena: 84,- € /os. 

Pozývame Vás do predvianočného Krakowa, ktorého historické centrum je zapísané do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem prehliadky najhodnotnejších 
pamiatok, navštívite aj vianočné trhy v centre mesta s unikátnou tržnicou. Krakowské 
vianočné trhy si zamiluje každý, kto zatúžil zažiť atmosféru tradičných poľských Vianoc.
Prehliadku začíname na vrchu Wawel -  korunovačné miesto poľských kráľov a srdce 
poľskej histórie s kráľovským zámkom a s gotickou katedrálou. Prehliadka pokračuje k 
najväčšiemu námestiu v strednej Európe s gotickými, renesančnými aj barokovými 
budovami - Rynek Glowny- k srdcu mesta ,a  návštevou vianočných trhov.
Široký sortiment sa nesie predovšetkým v starom poľskom štýle – nájdete tu ručne 
vyrábanú keramiku, maľované poháre, prútené košíky a z dobových drevených stánkov 
sa celým "vianočným mestečkom" v srdci Krakowa nesie samozrejme vôňa domácich 
poľských špecialít vrátane syrov, knedlíkov, ako aj poľského národného jedla bigos .  A 
aké by to boli trhy bez vareného vínka či vianočného punču? Okrem  tradičných nápojov 
vám vianočný Krakow ponúka aj miestnu špecialitu – pitný med , vyrába  sa  ako víno.   
 O  cca 16.00 ej hod. ubytovanie v hoteli s raňajkami       
PROGRAM: 

- odchod o  5.30 hod . Z  Bratislavy od Hotela Holiday Inn alebo SENEC 
- 1.deň  príchod do Poľska v dopoludňajších hodinách, prechádzka centrom mesta 

Krakowa (katedrála  a hrad Wawel – zvonku, historické námestie s Mariánskym 
kostolom a renesančnou tržnicou  Sukiennica,  bašta  Barbakan  resp. individuálny
program

- 2.deň  odchod z hotela  o  cca 10.00 hod. a návšteva vianočných trhov na námestí 
- odchod  o  17.30 hod. z Krakowa  s návratom do Bratislavy v nočných hodinách.
V cene: autobusová doprava, ubytovanie  hotel s rańajkami,sprievodca,poist.insolv. 
Možné príplatky:  komplexné cestovné poistenie 2 €/os./deň x 2 dni
Možné vstupy : Wawel - kráľovské apartmány 25,- PLN; Katedrála– hrobky 12,- PLN 
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