
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o.
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 29161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně ve 23.00 hod. (z Prahy 00.15 hod.), průjezd ČR do Polska.
2. den: příjezd do Krakowa, návštěva pevnosti Kopiec Kościuszki a židovské čtvrti Kazimierz. Odpoledne 
navštívíte největší solný důl v Evropě Wieliczka, v němž se těžila sůl nepřetržitě už od 12. století. Důl má 
hloubku 300 m a kolem 300 km chodeb, v soli jsou vytesané sály s kapličkami, sochami a freskami. Navštívíte 
nejstarší část tohoto dolu, podzemní jezera, kapli vytesanou ze soli i fantastickou plesovou síň. Prohlídka trvá 
cca 3 hodiny. Ubytování, večeře, nocleh.
3. den: po snídani přejezd do Krakowa, kde budete moci obdivovat velké množství památek a cenných 
uměleckých sbírek. Prohlédnete si zámek polských králů na Wawelském pahorku a slavnou katedrálu. 
Nelze opomenout ani Staré město s poklady gotické, renesanční a barokní architektury. Hlavní rynek – 
největší náměstí ve střední Evropě, Mariánský kostel, Sukienici – středověkou tržnici, kostelík sv. Vojtěcha, 
měšťanské domy a staré hradby s barbakánem. Budete mít možnost navštívit budovu Jagellonské univerzity. 
Večeře, nocleh.
4. den: po snídani přejezd do Osvětimi, kde navštívíte areály Auschwitz a Birkenau. Po prohlídce odjezd zpět 
do ČR, přepokládaný návrat do 23.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 2 noci s polopenzí v hotelu (2lůžkové 
pokoje s přísl.), služby průvodce, akreditovaný průvodce v solném dolu, průvodce v Osvětimi, komplexní 
pojištění viz str. 98.
Doporučená částka na vstupy: 200,- PLN.

KRAKOW A OSVĚTIM

Termín cena č. zájezdu
04.08.–07.08. 3 990 18LOSV01

www.intertrans.cz

Odjezdová místa: 
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Brno, Jihlava, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Kdy-
ně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, Chodov, Loket, 
Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov.

99 ubytování na jednom místě
99 polopenze v ceně


