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Hétvége Lengyelországban 
Időpont:  2021. 

Utazás:   luxus autóbusszal 

Elhelyezés:  hotel 2 éj  

Ellátás:  reggeli 

 
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel. Látogatás Auschwitz és Birkenau táborokba, 

mely igyekszik a II. világháború ezen korszakát hitelesen bemutatni. A felkavaró élmény után békésebb, szebb 

tájakra utazunk, a világörökség részeként ismert Wieliczka sóbányájába. A 700 éves bánya sóból faragott 

képzőművészeti és egyéb alkotásaiban gyönyörködhetünk. Este szállások elfoglalása Krakkóban. 
 

2. nap:  Reggeli után ismerkedés az egykori királyi koronázó város, Krakkó látnivalóival. A városnézés során 

megtekintjük a híres Ryneket, Posztócsarnokot, Mária templomot, majd a királyi várban a Wawelban folytatjuk 

sétánkat. A séta során megismerhetjük a katedrálist és képzőművészeti kincseit, valamint a kincstár ereklyéit és a 

királyi lakosztály műkincsekkel gazdagon berendezett szobáit. Délután a Jaggello Egyetemet tekintjük meg, majd 

szabad program. Délután fakultatív program lehetőség (min. 25 fő esetén): vízre szállunk a Visztulánál és 

városnéző hajókirándulás keretében gyönyörködhetünk a királyi fővárosra táruló panorámában. A program díja: 

3.500 Ft/fő (előre fizetendő). Az esti órákban visszatérünk szállásunkra.  
 

3. nap: Reggeli után folytatjuk utazásunkat Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülőközpontjába, a szépséges 

Zakopaneba. Séta a górál stílusú házak között, kirándulás fogaskerekűvel a Gubalowka hegyre, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílik a városra. Majd vásárlási lehetőség: sajtpiac, sétáló utca. Késő délután hazaindulás, utazás rövid 

pihenőkkel. Érkezés a késő esti órákban. 

 
 

Hotel* reggeli 

(2, 3 ágyas szobák, ahol 2 szobához tartozik egy fürdőszoba tartozik)  

egész évben 

Részvételi díj Miskolci,  Nyíregyházi, Budapesti indulással 38.900 Ft/fő 

Részvételi díj Debreceni indulással 41.900 Ft/fő 

Vacsora 2 alkalom 7.800 Ft/fő 

  

Hotel*** 

(2-3 ágyas fürdőszobás szobák) 

egész évben 

Részvételi díj Miskolci,  Nyíregyházi, Budapesti indulással 46.900 Ft/fő 

Részvételi díj Debreceni indulással 49.900 Ft/fő 

Vacsora 2 alkalom 7.800 Ft/fő 
 

 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 2 éj szállás, 2 reggeli és az idegenvezetés díját. Nem 

tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. Auschwitz, Wawel, Wieliczka belépőjegyei előre fizetendők.    

(A programok sorrendje felcserélhető) Dunántúli és Alföldi csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt. 
 

BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap. Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a. 

 
+ 1 nap hosszabbítási lehetőség: Reggeli után tutajozás a festői szépségű Dunajec völgyében. Látogatás a 

hallgatási fogadalmat tett barátok híres Vörös Kolostorában. Igény esetén az ezeréves határt őrző Nedec várába 

látogatunk. Az egykori gótikus- reneszánsz lovagvár megtekintése után rövid séta a hangulatos városkában. Szállás 

Krakkóban. Program ára: 14.800 Ft/fő 

 

Időpontok: www.adriaholiday.hu 

 

Belépők az árak tájékoztató jellegűek:  

Előre fizetendő (min. 40 fő esetén)  

Auschwitz  3.500 Ft/fő egységesen mindenkinek  

Wieliczka  8.900 Ft/fő felnőtt, 6.900 Ft/diák  

Wawel    5.400 Ft/fő, 4,500 Ft/diák (az ár tartalmazza: Királyi apartmanok, Katedrálisra a belépőket) 

Helyszínen fizetendő 

Zakopane Gubalowka fogaskerekű 25 pln/fő 

Dunajec tutajozás 14 euro/fő 

Nedec vára 19 pln/fő, 14 pln/diák  

Vörös kolostor 3 euro/fő, 1 euro/diák 
 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 

http://www.adriaholiday.hu/

