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Piękna Nasza Polska Cała - Kraków
18.04.2020
Zapraszamy do dawnej stolicy Polski- Krakowa., gdzie podziwiać będziemy mogli zabytki światowej
klasy świadczące o wspaniałej historii i kulturze naszego kraju. Spotkamy smoka wawelskiego i
spróbujemy jedynych w swoim rodzaju krakowskich obwarzanków
Program ramowy wycieczki:
Zbiórka o godz. 5: 45, wyjazd o godz. 6:00. Przejazd do Krakowa, Zwiedzanie miasta zaczniemy
od spaceru po mieście z licencjonowanym przewodnikiem - zobaczymy: Bazylika na Skałce z Kryptą
Zasłużonych, wzgórze wawelskie z Katedrą (Dzwon Zygmunta, groby królewskie), rynek, Sukiennice
oraz Bazylikę Mariacką z Ołtarzem Wita Stwosza.
Odwiedzimy również Muzeum Podzieme. Podziemna ekspozycja przedstawia historię
Krakowa i jego związki z Hanzą. Jest to multimedialne widowisko - podróż w czasie, w której można
poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. W czasie zwiedzania turystom towarzyszą
odgłosy gwaru targu albo też płonących zabudowań. Wykorzystano liczne nowoczesne techniki
multimedialne, np. urządzenia holograficzne do prezentacji rekonstrukcji budynków, mające stworzyć
w muzeum atmosferę pozwalającą wczuć się w Kraków sprzed siedmiuset lat.
Po zwiedzaniu czas wolny – przerwa na krakowskim rynku. Planowany powrót do Wrocławia
około godziny 21:00.
Cena:

150 zł/os.

Cena obejmuje:
 transport autokarem
 usługę licencjonowanego przewodnika po Krakowie( 3ha)
 opiekę pilota przez cały czas trwania imprezy
 ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje biletów (stawki obowiązujące w kwietniu 2019 – mogą ulec zmianie):
 Katedra Wawelska (bilet łączony: katedra, groby królewskie, dzwon Zygmunta) – 11 zł/ os
dorosłą, 6 zł/os dzieci + 2 zł/os. za zestawy audio w Katedrze,
 Kościół Mariacki (ołtarz Wita Stwosza) – 10 zł/ os dorosłą, 5 zł/os dzieci.,
 Krypta Zasłużonych na Sakłce – 5 zł bilet zwykł, 2,5 zł bilet ulgowy
 Muzeum Podziemne – 23zł/os zwiedzanie z przewodnikiem
 słuchawki na cały dzień zwiedzania – 5 zł / osobę

