КРАКОВ
5 дена/ 2 ноќи/ автобус

1 ден 14.03.2018 ( среда ) Штип/ Скопје
Поаѓање за Краков во 14.30 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 16.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел
Вип. Ноќно патување преку Србија и Унгарија со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 15.03.2018 ( четврток)

Краков

Пристигнување во Краков во утринските часови. Разглед на градот со локален водич: посета на остатоците на градските
ѕидини, тврдината Barbakan, Florianska улица, центарот на градските настани, црквата на Св.Марија со готичкиот олтар од
жртвеникот Вито Штовса - најголемиот олтар во Европа, покриената чаршија, Парламентот, Колегиумот Mauis - главната
зграда на Универзитетот Jagiel. Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални прошетки и слободни
активности. Ноќевање.

3 ден 16.03.2018 ( петок) Краков – Дворецот Вавел - Вјеличка - Краков
Појадок. Факулативен излет до Готскиот Дворец Wawel и рудникот за сол Вjеличка. Пристигнување кај дворецот Wawel,
изграден по наредба на Казимир III Велики (1333-1370) кој се состои од голем број на објекти распоредени околу
централниот двор. Потоа факулатативна посета на Wieliczka - Вјеличка, познатo по Кралскиот рудник за сол кој датира од
1124 год., кој денес во поголем дел е музеј. Секоја сала во рудникот е посветена на познати личности, преданија или
настан во историјата на Полска (скулуптури од сол). Ќе ја видиме и единствената катедрала Св.Киге ( најголема подземна
катедрала во светот), сала за танцување, соленото подземно езеро и многу повеќе. Враќање во Краков. Вечерта,
факултативна посета на традиционален ресторан. Ноќевање.

4 ден 17.03.2018 ( сабота) Краков - Аушвиц - Краков
Појадок. По појадокот факултативна посета на Аушвиц – најголемиот концентрационен логор од II Светска војна
(разгледување на спомен музејот кој се наоѓа под заштита на УНЕСКО). Во попладневните часови тргнување за Скопје,
возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

5 ден 18.03.2018 ( недела)

Скопје / Штип

Пристигнување во во Скопе/ Штип во попладневните часови.

ЦЕНА:

8.500,оо денари

Во цената на аранжманот е вклучено:
 Превоз со туристички автобус
 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Краков
 Разглед на Краков со локален туристички водич
 Организација и водство на програмата со туристички придружнк
Во цената на аранжманот не е вклучено:

Факултативна посета на Годскиот дворец Вавел - 10 евра (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на
аранжманот)

Влезница за рудникот на сол Вјеличка со посета на подземната катедрала – 35€ (минимум 35 лица за реализација,
пријавување при резервација на аранжманот)

Посета наконцентрациониот логор Аушвиц – 35€ (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на
аранжманот )

Патничко осигурување – 200 денари ( задолжително)
Општи напомени :
ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја
измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавнитезгради, институции или културни
споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вондредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите,
расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 24.02.2018
За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници!Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

