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Dél-Lengyelország
2021. március 26-30.


1. nap: Pécs: indulás 05.00-kor. – Wieliczka: látogatás a híres sóbányában, ahol magyar történelmi vonatkozásokkal is találkozunk, s amely UNESCO Világörökség része. – Szállás Wieliczkában.
2. nap: Tarnów, Bem József szülõvárosában: régi városháza, gótikus katedrális, mûemlék házak a fõtéren és „Bem apó” különleges mauzóleuma a város egyik parkjában. – £añcut: Potocki család egykori barokk kastélya és parkja, amely Lengyelországban az egyik legszebb.
3. nap Auschwitz-Birkenau: emlékezés a II. Világháború egykori koncentrációs táborában. –  Pszczyna: A nagy kelet-sziléziai iparvidéken található barokk fõúri kastély gyönyörû termei kellemes meglepetést jelentenek a turistáknak (Európa egyik leggazdagabb családjának a tulajdona volt 1945-ig). – Ismerkedés az Ojcówi Nemzeti Parkkal, melynek nevezetességei közé tartoznak a különleges formájú sziklaalakzatok. Látogatás egy romantikus fekvésû reneszánsz várkastélyban, Pieskowa Ska³ában.
4. nap: Krakkó: Wawel-dombi királyi kastély és székesegyház a lengyel királyok síremlékeivel, mely az UNESCO Világörökség része, majd séta belvárosban, amely során érintjük a posztócsarnokot, a Mária-templomot és a Flórián kaput. – Zakopane: séta a belváros fõutcáján. – Szállás Zakopanéban.
5. nap: Zakopane: utazás siklóval a Gobulowkára, ahonnan gyönyörû a panoráma a városra és a Tátrára. –  Debno: Lengyelország legrégibb fatemploma a XV. Századból, amely UNESCO Világörökség része. – Niedzica: Nedeci vár, az egykori magyar határvár.– Pécs: érkezés az éjszakai órákban.

Szállás: 3 éj Wieliczkában, 1 éj Zakopanéban 3* csillagos hotelekben, 2-3-4 ágyas szobákban 
Étkezés: félpanzió (4 reggeli, 4 vacsora)
Utazás: légkondicionált autóbusszal

Ár: 92.000 Ft/fõ (45+3 utas esetén), amely tartalmazza az utazást, a szállást félpanzióval és a csoportvezetést.

Az ár nem tartalmazza a belépõdíjakat, idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:


Dr. Kopári László sk.
Pécs, 2020. 10. 17.

