CIRCUIT POLONIA
CRACOVIA- CZESTOHOWA- WADOWICE
Considerat cel mai frumos oraş al Poloniei şi primul centru universitar al ţării, Cracovia ne va primi în cea mai mare
piaţă medievală a Europei, oferindu-ne momente de neuitat prin vizitarea castelului Wawel şi a catedralei Wawelska, a
oraşului vechi, a locurilor sale romantice. Un moment de reculegere se cuvine într-o scurtâ vizită la Auschwitz, sau o
scurtă rugăciune pentru cel care a fost Papa Ioan Paul al-II-lea, trecând prin locurile sale natale.
Ziua 1. ROMÂNIA - CRACOVIA
Întâlnirea grupului cu ghidul dimineaţa devreme. Traversăm nordul Ungariei şi ajungem la graniţa cu Slovacia. Trecem
prin Kosice, al doilea oraş ca mărime din Slovacia, cunoscut pentru Catedrala Sf. Elisabeta, considerată una dintre cele
mai frumoase clădiri gotice din lume! Scurtă vizită în renumita staţiune Zakopane - timp liber pentru masă. Seara
ajungem în Krakow (Cracovia), cel mai frumos oraş al Poloniei şi primul oraş universitar al ţării.
Cazare la hotel 3* în Cracovia. Opţional, cina.
Ziua 2. MINUNATA CRACOVIA REGALA
Mic dejun. Incursiunea noastră în Cracovia va începe cu o plimbare în zona centrală a oraşului vechi. Descoperim acest
oraş numit şi capitala culturală a Poloniei. Vizite la: Castelul Wawel şi catedrala Wawelska, locul de încoronare a
regilor Poloniei (celebrele simboluri ale oraşului), Piaţa Mare (Rynek Glowny), cea mai mare ca suprafaţă din toate
oraşele medievale europene, oraşul vechi Stare Miasko cu catedrala Sf. Maria (Kosciol Mariacki). Vizită în oraşul
universitar şi opţional la muzeul Colegiului Maius. Vizită în Cartierul evreiesc Kazimierz, devenit celebru o dată cu
filmările făcute de renumitul scenarist Steven Spielberg pentru filmul “Lista lui Schindler“. Aici toate strădutele şi
căsuţele sunt martori tăcuţi ai istoriei evreilor, dar şi ai celei mai efervescente vieţi culturale şi intelectuale a oraşului.
Cartierul e plin de: terase, cafenele, galerii de artă, anticariate şi magazine de suveniruri. Vizita la clădirea Operei, o
capodoperă arhitecturală modernă. Seara liberă pentru, plimbări individuale sau shopping în cea mai renumită zonă
comercială a oraşului “Piaţa veche”. Cazare la hotel 3* în Cracovia. Opţional, cina.
Ziua 3. CRACOVIA – WADOWICE – CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Mic dejun. Ne îndreptăm apoi spre cunoscuta salină Wieliczka, cunoscută pentru cea mai veche mină de sare din
Europa, de peste 700 de ani şi inclusă în patrimoniul UNESCO. Încăperile din care se extragea sarea, culoarele si
capelele cu decoratiuni originale se gasesc la adâncimi între 64 şi 135 metri. Sunt impresionante sălile decorate
exclusiv cu sculpturi din sare, multe din ele fiind realizate de mineri. Ne oprim la Wadowice – locul naşterii Papei Ioan
Paul al II-lea, care a lăsat o amprentă asupra umanităţii. Vom vizitaCasa Memorială a Sanctităţii Sale şi Biserica
inchinata Sfintei Fecioare, in care a slujit, inainte de plecarea sa in Italia. Pornim către Czestohowa unde vom vizita
Mânăstirea Jasna Gora, cel mai vizitat loc de pelerinaj din Europa centrală şi de est. Aflată pe ruta comercială ce leagă
Cracovia de regiunile vestice ale Poloniei, mica aşezare avea să devină celebri prin întemeierea aici în 1382 a
Mânăstirii Jasna Gora (Dealul Luminos) de către prinţul Wladysiaw Gpolczyk (ducele Ladislau de Opole). Aici se află
icoana cunoscută sub numele de "Madona Neagră", numită aşa datorită culorii măslinii a feţei Fecioarei Maria. Vizita
complexului monahal, după care ne întoarcem în Kracovia.
Cazare la hotel 3* în Cracovia. Opţional, cina.
Ziua 4. CRACOVIA - ROMÂNIA
Mic dejun. Ne indreptam apoi sere vizila la Auschwits (Oswiecim) si Birkenau, locul celor mai mari lagare naziste si
masturii ale holocaustului, din cel de-al doilea razboi mondial, incluse in Patrimoniul UNESCO. Muzeele aduc aminte
de atrocitatile care s-au petrecut aici, unde mai mult de un milion de evrei si romi au fost exterminati. Dupa aceasta
vizita ne imbarcam pentru reintoarcearea in tara unde ajungem in cursul noptii. Pauza de pranz pe traseu!
Data plecării
26.10.2017
Supliment single
Copil 3-12 ani ( cu 2 adulti in camera)
Loc în cameră dublă
155 EURO
60 EURO
100 EURO
Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane. Suplimentul pentru grup 30-39 persoane, 30 euro. Turiştii vor fi
înştiinţaţi de acest supliment cu 7 zile înainte de plecare.
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Notă:
La înscriere se achită un avans de minim 30%, diferența cu minim 21 de zile înainte de plecare. Ordinea ocupării
locurilor în autocar este ordinea achitării avansului.
PRETUL INCLUDE:
*transport cu autocar, clasificat conform normelor internaţionale;
*cazare 3 nopţi cu mic dejun, la hotel 3* în Cracovia;
*ghidaj de specialitate
PREŢUL NU INCLUDE:
*Contravaloarea cinelor opţionale, cca 10 euro/zi/pers.
*Intrararile la obiectivele turistive
Acte necesare călătoriei:
Pasaport sau CI valabile minim 6 luni de la începerea călătoriei.
Copii sub 18 ani călătoresc obligatoriu cu un însoţitor adult care să aibă împuternicire notarială a ambilor părinţi (sau a
părintelui care nu îl insoţeşte) şi cazier judiciar
Prețuri obiective turistice:
Apartamentele de stat : 11 zl (3 euro)/ copil și 18 zl (4,5 Euro)/adult
Apartamentele private: 19 zl (5 euro)/ copil și 25 zl (6 Euro)/adult
Tezaurul și armurile: 11 zl (3 euro)/ copil și 18 zl (4,5 Euro)/adult
Taxa de ghidaj la castelul Wawel: 75 zl (18 Euro) pentru un obiectiv ; 115 zl (30 Euro) pentru 2 obiective pentru grup
maxim de 30 de persoane. Apartamentele private pot fi vizitate doar in cadrul unui tur ghidat, cu grup maxim de 10
persoane, taxa de ghidaj fiind inclusă în prețul de intrare.
Mina de sare de la Wieliczka: 31 zl (7 Euro)/ copil și 45 zl (10 Euro)/ adult plus taxa de ghidaj (obligatorie pentru
grupuri) de 245 zl (60 Euro) pe grup de maxim 35 de persoane.
Auschvwitz: 300 zl (75 Euro/ grup ) pentru ghidaj plus 4 zl (1 Euro)/persoana pentru casti pentru grup maxim de 30 de
persoane. (ghidajul este obligatoriu pentru grupuri).
Ghidajul se realizează doar în limba engleză. Însoțitorul de grup din România va asigura traducerea în limba română.
Acolo unde grupul trebuie divizat, se va apela pentru traducere si la voluntari din grup.
IMBARCARI:
Oras imbarcare
Baia Mare
Satur Mare
Oradea
Arad
Tg Mures
Ludus
Turda
Cluj Napoca
Sebes
Alba Iulia
Aiud

Ora imbarcare
5:00
6:15
3:00
1:00
00:00
1:00
2:00
3:00
00:00
00:45
1:30

Locul imbarcarii
Parcare OJT
Catedrala-centru
Parcare Vulturul
Centru
Parcare Poli 2
Centru
Sens Vest
Parcare Piata Unirii
Centru
Piata Consiliul Europei
Centru-catedrala

Supliment transport
0
0
20 euro
25 euro
25 euro
20 euro
15 euro
15 euro
25 euro
20 euro
20 euro

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: cu 2 saptamani inainte de inceperea excursiei.
CONTACT

NOEMI BALOGH Tel: 0264 591037; Mobil : 0725-518941
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro
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