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A legszebb lengyel város, Krakkó magyar emlékei
Wieliczkai sóbánya, UNESCO Világörökség
Hangulatos tutajozás a Dunajecen
Megrázó időutazás: Auschwitz – Birkenau

Lengyel családból származóként megtisztelő érzés nagyszüleim hazáját bemutatni magyar
utasoknak. Különösen igaz ez Báthory sírjánál állva a krakkói székesegyházban.
Kéki Viktória – 8 éve lengyelországi utak idegenvezetője
Utazás időpontja

Alapár

Május 28 - 31.

69 000 Ft

Június 14 - 17.

67 000 Ft

Június 27 - 30.

74 000 Ft

Augusztus 13 - 16.

74 000 Ft

Szeptember 10 - 13.

740 000 Ft

Szeptember 21 - 24.

72 000 Ft

Utazás

Október 29 - November 01. 72 000 Ft
Július 20 - 23.

74 000 Ft

Szeptember 05 - 08.

74 000 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – ZAKOPANE – KRAKKÓ
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. Az országon áthaladva, kisebb
pihenőkkel érkezünk Lengyelországba. Kora délután egy mesés városkában állunk meg. Zakopane
csodálatos fekvésű település, Közép-Európa egyik legkedveltebb és leglátogatottabb téli turisztikai
központja. A faházakból épült kis hegyi falucska ma már több tízezres látogatószámával egész évben
egy nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos sétáló utca, a hatalmas piac, az új
Fogadalmi fatemplom, a Gubalowka-hegy mind ezt a tényt bizonyítják. Séta a városban, majd a
szabadidő alatt vásárlási lehetőség a piacon. Helyi sajtokat, lekvárokat, mézeket kóstolhatnak itt
utasaink, és ha elnyerte tetszésüket, akkor vásárolhatnak is belőlük. Ezt követően, kedvező időjárási
viszonyok esetén, a csoport fel tud menni a város mellett magasodó Gubalowka-hegyre. Sikló viszi fel
1.123 m magasra a kirándulókat, ahonnan meseszép a kilátás. Krakkó melletti szállásunkra utazunk,
fakultatív vacsora (3 éj).
2. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ
Reggeli után napunkat a Világörökségi Listán is szereplő Wieliczkai sóbánya megtekintésével
kezdjük. Leszállunk a bánya mélyébe, majd a közel kétórás tájékoztató során ismertetik ennek a
munkának nehézségeit és különlegességeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados technikája és egy

varázslatos világ tárul a látogató szeme elé. Programunkat folytatjuk Krakkóval. Először a Visztula
partján fekvő királyi várba, a Wawelbe látogatunk el. A termekben tett sétánk közben a kalauzunktól
alapos tájékoztatást kapunk e csodálatos palota történelméről és lakóinak életéről. A várban tett
látogatásunkat a székesegyházban fejezzük be, ahol Báthory István végső nyughelyét láthatjuk.
Krakkó felfedezése a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok a központban találhatóak. Ilyen a
Rynek, Krakkó főtere, melynek kialakítását már a XIII. században megkezdték. Ezen a téren
található a Posztóház és a Mária-templom is. Sétánk után szabadprogram a belvárosban. Ezt
követően egy hangulatos kisbusszal kb. 45 perces körsétát teszünk a város azon negyedeibe, melyet
sem gyalog, sem nagy busszal nem érintettünk, így Krakkó újabb arcát ismerjük meg. A program a
buszparkolóban fejeződik be. Szállás, mint előző napon. Kint tartózkodásunk során a programok
sorrendje változhat, mert több helyre előzetes bejelentés szükséges, és csak a fogadó fél által
visszaigazolt időpontban tudjuk a látványosságot megtekinteni.
3. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, kirándul a szálloda környékén, vagy eljön velünk egy
fakultatív programra. Először a történelem egyik legmegrázóbb helyszínét keressük fel. Az
auschwitzi láger manapság már csak emlékhely. Idegenvezetőnk beszél az itt történt sajnálatos
eseményekről. Ezt követően a birkenaui tábornál is megállunk egy rövid időre. A megrázó mementók
után kifejezetten jól esik lelkünknek e mélyen hívő katolikus ország legismertebb zarándokhelyének
felkeresése Czestochowaban. A Jasna Góra-i kolostort a magyar pálos rend alapította 1382-ben,
nevét is a magyar pálosoktól kapta. A Fekete Madonna kegykép két évvel később került a kolostorba.
Azóta is hívők százezrei zarándokolnak a kápolna szentélyéhez. A helyszínen nekünk is lesz időnk
egy kis elmélyülésre. Estére érünk vissza a szállásunkra. Fakultatív Auschwitz – Czestochowa
kirándulás (belépővel, helyi idegenvezetővel): 7.500,- Ft Mivel előzetesen kell a belépőjegyeket
megrendelni, utólagos jelentkezés esetén az auschwitzi belépést nem tudjuk garantálni.
4. NAP: DUNAJEC – BUDAPEST
Reggeli után hazaindulunk, elhagyjuk Lengyelországot. Szlovákiában, a határhoz közel egy
különleges tutajozáson veszünk részt a Dunajec folyón (ha az időjárás nem oly szélsőséges, hogy
veszélyeztetné ezt a szép programot). Nemcsak a tutajon való utazás az érdekes, hanem a táj is
megkapó. Kikötésünk egy hangulatos helyi vendéglő közelében lesz. Itt a szabadidő alatt, akinek
kedve van, a szlovák konyha finomságait is meg tudja kóstolni. Ezt követően rövid pihenőkkel
hazautazunk Magyarországra. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

