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Program
1. deň: 09.10.2020 – piatok
07:00 hod odchod zo Žiliny do Wieliczky, cestou bezpečnostná prestávka.
Po príchode prehliadka unikátnej soľnej bane zapísanej na zozname UNESCO, v ktorej sa soľ ťažila
už od 12.stor. Odmenou za zostup do podzemia po mnohých točitých schodoch je priestor, ktorý vznikol
vďaka ťažkej práci pri ťažbe soli. Mnohé kaplnky zdobené plastikami svätých vytesaných zo soli,
prepojovacie chodby, ale aj lustre, ktoré zo soli vytvorili baníci a miestni umelci, ktorí v podzemí trávili veľa
času, sú pastvou pre oči. Medzi plastikami nechýba ani socha pápeža sv. Jána Pavla II., či socha Kopernika.
Najväčšia z kaplniek, kaplnka sv. Kingy, dodnes slúži na vykonávanie cirkevných obradov.
V nádherne zdobenej kaplnke nájdeme celý oltár, ale aj vlis poslednej večere.
Po prehliadke presun do Krakowa na ubytovanie, večerná prechádzka po historickom centre.
2. deň: 10.10.2020 – sobota
po raňajkách prehliadka Krakowa:katedrála a hrad Wawel – bývalé kráľovské sídlo,
námestie Rynek Glowny s Mariánskym kostolom a renesančnou tržnicou Sukiennice, bašta Barbakan,
Collegium Maius, židovská štvrť Kazimierz, individuálna návšteva múzeí a galérií, možnosť nákupov,
ubytovanie ako v predošlý deň.
1. deň: 11.10.2020 – nedeľa
po raňajkách odchod autobusom do Ojcovského národného parku
prehliadka zámku Pieskowa Skala. Pôvodne hrad zo 14. storočia prestavaný na renesančný zámok
s krásnymi záhradami hostí Múzeum národných wawelských umeleckých zbierok.
Neďaleko od zámku je prírodná pamiatka nazývaná Herkulov kyjak – 25 metrov vysoký skalnatý útvar.
Po prehliadke presun do mestečka Wadowice, rodisko Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II.
Prehliadka: rodný dom Jána Pavla II., bazilika Panny Márie, rynek so sochou pápeža,
kostol sv. Petra, kláštor karmelitánov. Možnosť navštíviť cukráreň, kam chodieval Ján Pavol II.
a kde sa podáva jeho najobľúbenejší zákusok - krémeš.
V skorých večerných hodinách odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny cca o 21:00 hod.
Cena: 139 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, 2 x ubytovanie s raňajkami v hoteli ***
sprievodca CK
príplatok za 1-posteľovú izbu 50 eur
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 6 €/osoba
Orientačné vstupné, platba na mieste:
Wieliczka 100 PLN, Wawel, Kráľovské apartmány 27 PLN, katedrála, hrobky a zvon Zygmund 12 PLN
Pieskova skala 11 PLN, Rodný dom Jána Pavla II. Wadovice 35 PLN.
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