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ADVENT KRAKKÓBAN
ZAKOPÁNÉVAL FŰSZEREZVE

29.900 Ft / fő
Időpont: 2021.11.27-28. ( 1 ÉJ / 2 NAP)
Az évről-évre közkedvelt bécsi és pozsonyi advent mellett az idén szeretnénk Önöket ismét
a krakkói advent forgatagába invitálni. A hajdani főváros szépségét
ilyenkor megsokszorozza az ünnepi hangulat, a szemet gyönyörködtető díszkivilágítás.
Szállás:
Zakopane és Krakkó között félúton, festői környezetben a Beskidek lábánál, 50 km-re Krakkótól.
Kétcsillagos szálloda, jó szolgáltatásokkal. Kettő-, háromágyas, pótágyazható fürdőszobás szobákkal.
Ellátás:
félpanzió (vacsorával kezdünk, reggelivel hagyjuk el szállásunkat)
Utazás:
Nyugati típusú luxusautóbusszal
Csoportkísérő:
az út teljes időtartamára biztosított irodánk részéről
Az utazás ára:
29.990 Ft / fő, mely tartalmazza az utazás költségét, az egy éjszaka szállást, a megadott ellátást, a csoportkísérő
költségét. Nem tartalmazza a 3 órás krakkói idegenvezetés költségét (10 €/fő, minimum 20 fő megléte esetén,
foglaláskor előzetes jelentkezés szükséges), és a kombinált utazásképtelenségre vonatkozó és utasbiztosítást,
mely 2.200 Ft / fő / 2 nap. (70 éves korig, felette pótdíj fizetendő)
Részletes programleírás
1. nap
Találkozás a szolnoki Pelikán Szálló parkolójában 04:00-kor. Indulás 04:10-kor. Utazás pihenőkkel Szlovákián
keresztül Lengyelország téli fővárosába, Zakopánéba. Ismerkedés a várossal, szabad program keretében. A
délutáni órákban indulás a szállásunkra, vacsora, majd szabad program.
2. nap
07:30-tól reggeli a szállodában. 08:30-kor indulunk Krakkóba. Ismerkedés az adventi díszbe öltözött óvárossal
(Főtér, Posztócsarnok, Mária templom, Jagelló Egyetem, stb.) rövid ( kb. 3 óra) fakultatív idegenvezetés keretében
(aki nem vesz részt az idegenvezetésen, annak szabadidő), majd szabad program után a délutáni órákban indulás
Magyarországra. Érkezés a késő esti órákban Szolnokra.
A programot érintő országokra mindenkor érvényes beutazási feltételeknek való megfelelés kizárólag az utas
feladata! Irodánk ezzel kapcsolatosan felelősséget nem vállal! Beutazási információk a konzuli oldalakon találhatók
meg!

Minimum létszám: 35 fő

