
 

KRAKOW a WIELICZKA 

soľná baňa, Wadowice a 

koncentračný tábor 

Osvienčim, 26.4.-28.4.2019  

3 dni / 2 noci 

Cestou sa zastavíme v malom mestečku Wadowice, rodisku 

svätého pápeža Jána Pavla II. (Karol Wojtyla, 1920-2005). 

Jeho matka bola slovenského pôvodu. Navštívime múzeum     

v dome, v ktorom sa narodil. Užijeme si tiež komentovanú 

prehliadku v soľnej bani Wieliczka, ktorá okrem zaujímavých 

dôkazov slávnej baníckej minulosti ponúka aj netradičnú 

reštauráciu v podzemí. Sobotu venujeme historickému centru 

kráľovského mesta Krakow, bývalého hlavného mesta Poľska. 

Pozrieme si kráľovský hrad Wawel, týčiaci sa nad riekou 

Vislou, ktorý je so svojou 500-ročnou históriou srdcom 

poľskej kultúry a miestom korunovácie poľských kráľov. Na 

návrší nájdeme tiež Katedrálnu baziliku svätého Václava a 

svätého Stanislava. Prejdeme hlavné námestie Rynek Glówny, najväčšie námestie v strednej Európe. Stojí 

tu najkrajšia poľská svätyňa, Mariacka bazilika s dvomi rôzne vysokými vežami. Z tej vyššej znie každú 

hodinu hudba. Tú počuť aj zo stredovekej tržnice Sukiennice. Tretí deň po raňajkách  zamierime do mesta 

Osvienčim. Známe ja pod nemeckým menom Auschwitz (UNESCO), ktoré sa stalo synonymom 

koncentračného tábora. Ten tu vybudovali nacisti v čase 2. svetovej vojny a postupne v ňom zhromaždili asi 

2,5 milióna a zavraždili asi 1 milión ľudí.  

Ubytovanie: V 4**** hoteli v Krakowe – Wieliczke. Strava: V cene ubytovania máme bufetové raňajky    

a minerálky na izbe. Doprava: Pohodlným klimatizovaným autobusom vypraveným z Trenčína. 

Cena zájazdu: 143 € všetky vekové kategórie. Poistenie UNION:  v prípade záujmu je 6 € / osoba / 3 dni. 

Doplatok za 1 osobu na izbe: 50 €. Môžete tiež súhlasiť s ubytovaním s inou osobou. Zľava za 3 osoby na 

izbe: -5 € / každá osoba. Príplatok za prednostný výber sedadla a za nástup na inom mieste: 7 € osoba. 

Ceny vstupného: Osvienčimské múzeum 
koncentračného tábora (sprievodca v 
slovenčine, do 3,5 hod.): osoba v skupine = 7 €. 
Vstup: o 9:30 hod. Ďalšie vstupné budeme vyberať 

na tvári miesta, podľa času a záujmu skupiny.  

Stretneme sa v piatok o 7:00 hod. v Trenčíne 

(parkovisko pri vlakovej stanici). Návrat do Trenčína 

plánujeme v nedeľu na 18:30 hod. 

Kontakt: Lýdia Šimková, 0944 251 578,                  
lysim11@gmail.com 

                                                                                                                         


