
 

A U S C H W I T Z  in  K R A K O W 
april 2021 

 

PROGRAM POTOVANJA:  
 

1. dan: Celje - Maribor - Brno - Krakow, četrtek 

Odhod avtobusa v večernih urah. Vožnja v smeri Avstrije in Češke proti Poljski… Nočna vožnja… 
  

2. dan: Krakow - Auschwitz - Krakow, petek 
Dopoldne bomo prispeli v Auschwitz, kjer si bomo bo ogledali spominski park Auschwitz. Ime izhaja 

iz nemškega imena za poljski kraj Oświęcim, kjer so v začetku leta 1940 nacisti zgradili nekaj 

koncentracijskih taborišč. Po ogledu vožnja v Krakow, ki je bil leta 1978 vpisan na Unescov seznam 

svetovne dediščine, in to celotno staro mestno jedro. Krakow se po mnogih seznamih navaja kot eno 

najlepših mest v Evropi.  Ogled starega dela mesta, glavnega trga, gotske Marijine cerkve z lesenim 

oltarjem, gradu Wawel s katedralo, kjer so kronali in pokopavali poljske kralje, Jagielonske univerze, 

kjer je deloval Nikolaj Kopernik. Sledi obisk tovarne Schilndler, ki je preurejena v muzej, kjer je znani 

tovarnar Schindler med drugo svetovno vojno pomagal veliko Judom iz Krakowskega geta. Po ogledu 

možnost za samostojne oglede in sprehode po mestu. Namestitev v hotelu. Prenočevanje. 
 

3. dan: Krakow - Wadowice – Celje, sobota 
Po zajtrku odhod iz hotela in vožnja proti jugu. Po 100 km vožnje prihod v Zakopane, center poljskega 

zimskega turizma in skakalnega športa pod obronki Visokih Tater. Krajši postanek za ogled smučarske 

skakalnice ter sprehod skozi zelo lepo urejen center mesta, nakup spominkov in osvežitev. Nato vožnja 

po slikoviti pokrajini pod Tatrami na Slovaško. V popoldanskih urah vožnja mimo Bratislave in 

Dunaja proti domu. Prihod domov kasnejših večernih urah.  
 

CENA POTOVANJA: 200,00€ (minimalna udeležba 45 oseb) 

                                        220,00€ (minimalna udeležba 35 oseb) 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz in vse prevozne stroške, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 

turistične katergorije (***) v Krakowu (večposteljne sobe; dvo in enoposteljne sobe samo ob 

predhodni potrditvi in doplačilu), vstopnina za ogled koncentracijskega taborišča Auschwitz, nezgodno 

zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo potovanja.  

DOPLAČILA (po želji): dvo in enoposteljne sobe   

                                         vstopnine, ki niso zajete v programu 

                                         riziko odpovedi 9,50€ (obvezno ob prijavi!) 
 

PLAČILA: 

100€ ob prijavi + 9,50€ (riziko odpovedi) 

Razliko do 14-dni pred odhodom! 
 

*Cena je izračunana v septembru 2020. Pridržujemo si pravico spremembe cene primeru, da pride do spremembe v 

menjalnem valutnem tečaju ali do spremembe v cenikih prevoznikov. Splošni pogoji Potovalne agencije GULIVER so 

sestavni del programa in jih najdete na spletnem naslovu www.agencija-guliver.si ali jih dobite v naši agenciji. 

Vrstni red ogledov se lahko spremeni (urniki muzejev, vreme, ipd.) vendar ne na škodo same vsebine programa. 


