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KRAKÓW „NA BOGATO” Z NOCLEGAMI W CENTRUM MIASTA                         

TERMIN: 04-06.06.2021 

1 DZIEŃ:  Zbiórka: Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 6.00, Łowicz pl. Stary 

Rynek godz. 6.30, Skierniewice godz. 7.00 parking przy Castoramie.  

Przejazd do KRAKOWA - jednego z najstarszych miast Polski, w którym przeszłość miesza się 

z teraźniejszością, a historia z nowoczesnością. Wzgórze Wawelskie - zwiedzanie Zamku Królewskiego, 

uznawanego za jedną z najwspanialszych rezydencji renesansowych w Europie; Komnaty Królewskie ze 

wspaniałą Salą Poselską, słynnym wawelskim stropem dekorowanym przedstawieniami ludzkich głów oraz 

kolekcją arrasów, dziedziniec arkadowy; Katedra z Grobami Królewskimi, Kryptą Wieszczów Narodowych 

oraz ogromnym Dzwonem Zygmunta, który bije tylko przy okazji najdonioślejszych wydarzeń; bulwary 

wiślane oraz pomnik Smoka Wawelskiego zionący ogniem. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, spacer z przewodnikiem „Drogą Królewską” to właśnie tą trasą zmierzali na 

Wawel nasi królowie podczas uroczystości koronacyjnych lub po prostu oficjalnych wjazdów do Grodu 

Kraka. Dziś śladami królewskich orszaków stąpają turyści, podziwiając po drodze największe cuda Starego 

Miasta: zabytkowe budynki Collegium Maius czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, budynek Kurii Biskupiej – 

słynne Papieskie Okno, Rynek Starego Miasta ze słynnymi Sukiennicami, Kościół Mariacki  z ołtarzem Wita 

Stwosza, część murów obronnych dawnego Krakowa z Bramą Floriańską i Barbakanem, Planty - pas zieleni 

w miejscu dawnych fortyfikacji miejskich. Czas wolny. Późnym popołudniem zwiedzanie Muzeum Podziemia 

Rynku „Śladem europejskich tożsamości Krakowa”. Spacer podziemną trasą, która przenosi nas w odległą 

przeszłość. Podróży tej towarzyszy nowoczesna, zaawansowana technika komputerowa i holograficzna 

wzmacniająca wrażenia i atmosferę Krakowa sprzed 700 lat.  Powrót do hotelu na nocleg.  

3 DZIEŃ:  Śniadanie, spacer przez Dzielnicę Żydowską Kazimierz, której historia nierozerwalnie jest 

związana z kulturą, religią i kilkusetletnią obecnością Żydów w 

Polsce:  ulica Szeroka - centrum dawnego miasta żydowskiego, 

Stara Synagoga ( z zew. ), Synagoga Remuh i Stary Cmentarz 

Żydowski, Synagoga Izaaka ( z zew ), Ulica Józefa, gdzie 

przejdziemy przez podwórko prowadzące do ulicy Meiselsa, na 

którym kręcona była jedna ze scen "Listy Schindlera", Plac 

Nowy. Czas wolny na obiad. Wyjazd w drogę powrotną, 

zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.  

                   CENA: 765 zł  ( osoba dorosła ) 

                   CENA: 735 zł  ( seniorzy, dzieci powyżej  12 lat ) 

                   CENA: 695 zł ( dzieci 5 – 12 lat  ) 

 
Cena obejmuje: transport autokarem lub minibusem, 2 noclegi ze śniadaniem w hotelu w centrum Krakowa 

(pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), opiekę pilota, przewodnika w Krakowie, bilety wstępów do zwiedzanych 

obiektów według programu, systemy nagłaśniające tour guide,  ubezpieczenie NNW ( do kwoty 10.000 PLN ).  

Cena nie obejmuje: dopłata do pokoju 1 os  - 230 zł, wyżywienia nie ujętego w 

programie, dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka w wycieczce. 


