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AKČNÍ CENA 38 €                    990,-Kč 

Akční cena za osobu od 990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 890,-Kč 
Číslo zájezdu 905 
Katalogová cena za osobu 1.490,-Kč 
Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 
Cena junior 12-17 let  590,-Kč 
Počet dnů 1 
Počet nocí  0 
Termín odjezdu 3.12.2022 
Termín příjezdu 3.12.2022 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu do Krakowa a zpět 
* průvodce, občerstvení v buse během cesty 
*vstup solné doly  Wieliczka 
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
 
Váš delegát a průvodce  
                                        Jana Matochová 

 
Krakow –město ležící na na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou 
kotlinu s kotlinou Osvětimskou. Nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší. Samotný 
Krakov je považován za hlavní město polské kultury. Žije v něm nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
Wisława Szymborska a žil zde i držitel stejné ceny Czesław Miłosz 
 
Wieliczka - město v jižním Polsku v blízkém okolí Krakova. Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. Důl je 
327 m hluboký a celkové délka chodeb dosahuje 300 km. Historické sochy, mýtické postavy vytvořené z 
kamenné soli si můžou návštěvníci prohlédnout v trase dlouhé 3,5 km 
 
Svozová a nástupní místa 
Kroměříž-Otrokovice-Zlín-Lidečko-Val. Polanka-Vsetín-Val.Meziříčí-Rožnov p.Rad-Čeladná-Frýdek Místek-
Ostrava 
 
Program zájezdu: 
     V časných ranních hodinách dojezd autobusem dle nástupních míst. Během cesty budete mít připravenou 
teplou snídani, nápoje a občerstvení v buse. Rano příjezd od Wieliczky, kde se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. 
Následuje prohlídka solného dolu, která ve vás zanechá neskutečné vzpomínky. Doporučujeme teplé 
oblečení. Vstupné je již v ceně zájezdu.  
    Po návštěvě solného dolu přejezd do Krakowa. Během cesty obdržíte v autobuse teplé nápoje a skvělý 
předvánoční moučník, který umocní návštěvu překrásného města Krakova. Spolu s našim delegátemse máte 
možnost projít po nejzajímavějších místech Krakowa a užávat si tak předvánoční atmosféru. Dále následuje 
osobní volno k návštěvě vánočních trhů, posezení u horkého voňavého půnče nebo svařeného vína. 
    V podvečerních hodinách odjezd z Krakova zpět do ČR dle nástupních míst.  

Program zájezdu  

                                                   Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

SPECIÁLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD S PROHLÍDKOU SOLNÝCH DOLŮ 


