
Krakkó - Auschwitz - Wadowice - Zakopane  

és tutajozás a Dunajecen 

5 napos buszos utazás Lengyelországban és Szlovákiában  

2019. július 18-22. 
 

Gyertek velünk egy körutazásra! 
 Meglátogatjuk Krakkó látnivalóit, ellátogatunk Auschwitzba, Wadowicébe és 
természetesen nem maradhat ki Lengyelország téli fővárosa Zakopane sem.  

Hazafelé pedig egy élményt jelentő tutajozás a kanyargó Dunajec folyón. 

    

1 nap – 2019.07.18. csütörtök 
Találkozó 5 óra 45-kor a Skála parkolóban, indulás 6 órakor. 
Szlovákián keresztül utazva - útközben rövid pihenőkkel - érkezünk a délutáni órákban Lengyelországba, 
szálláshelyünkre. A szálláshely mindössze 20 perces autóútra található Krakkó város központjától.  A 
Komfort Hotel*** Krzywaczka modern, tágas, 2 ágyas szobái ingyenes Wi-Fi-hozzáféréssel, műholdas LCD 
TV-vel és légkondicionálással rendelkeznek. Félpanziós ellátás (büfé reggel és 3 fogásos vacsora) 
Érkezés után a szobák elfoglalása, majd vacsora vár ránk. 
2. nap – 2019.07.19. péntek 
Reggeli (7-től  8-ig) után a történelmi lengyel királyság fővárosát, Krakkót fedezzük fel.  
9 órától Visztula kanyarulata fölötti dombra épült várat, a Wawel-t, ahol megcsodálhatjuk a lengyel 
királyok koronázási templomát és végső nyughelyét, a Waweli székesegyházat, a Zsigmond-harangot, az 
altemplomot a kriptákkal, a reneszánsz királyi palotát (magyar nyelvű idegenvezetéssel, két csoportban) 
 

A délutáni program előtt kb. 1,5 óra szabad program (pl.: ebéd egy önkiszolgáló étteremben) 
 

A délutáni sétánkat az óvárosban kezdjük, ahol körbejárjuk a legendás Piacteret, a Ryneket, mely 
200×200 méteres kiterjedésével a legnagyobb középkori főtér Európában. 
Itt láthatjuk a város hajdani patinás kereskedelmi központját a Posztócsarnokot, a Városháza tornyát, a 
Mária-templomot, melynek tornyából minden órában felhangzik a hejnal, a tatár támadást jelző elhaló 
kürtszó és a Szent Adalbert templomot, mely az egyik legrégebbi templom Lengyelországban. Múlt 
idéző sétát teszünk a Piactér körüli óvárosi utcákban ahol ma is láthatóak Krakkó középkori védelmi 
rendszerének megmaradt erődítményei a Barbakán és a Flórián-kapu, ellátogatunk az 1364-ben 
alapított Krakkói Egyetem történelmi épületébe, amelyet a magyar Hedvig (Jadwiga) királyné 
adományaiból alapítottak újra. 
A közös séta és nézelődés után szabad program (kávé & sőr) – majd 17-18 óra körül indulunk vissza a 
szállodába, 19 órakor vacsora. 
3. nap – 2019.07.20. szombat 
Reggeli (6ó45 -7ó30-ig) után indulás Oświęcim-be, ahol az egykori hírhedt haláltábort Auschwitz-
Birkenau-t keressük fel (a Birkenaui tábor, ahol a magyar foglyok voltak). Az egykori hatalmas tábor 
helyén fennmaradt néhány barakk, melyekben átérezhetjük a fogvatartottak életkörülményeit, az 
egykori gázkamrák felrobbantott mementói valamint a hírhedt halálrámpa, ahol szelektálták és 
szétosztották a táborba érkező foglyokat. 
A látogatás idegenvezetéssel történik, csoportosan (egy csoport max. 30 fő lehet) – fülhallgatóval (az 
idegenvezető kihangosítását szolgálják) 
12ó30-kor indulunk vissza Krakkóba, megnézzük a zsidónegyedet -  Kazimierz-t  -  Krakkó különleges 
hangulatú negyede az óvárostól délre, ahol évszázadokon át keveredett a zsidó és keresztény kultúra és 
amelynek nosztalgikus bája ma is magával ragadja az embert. 
Ha marad időnk - és bírjuk erővel! - megnézzük „ami még kimaradt Krakkóból”! 
18 órakór indulunk vissza a szállodába, 19 órakor vacsora. 



 
4. nap – 2019.07.21. vasárnap 
Reggeli (7-től 8-ig) után bepakolunk és 8ó30-kor indulunk Wadowicébe,  
Wadowice, II. János Pál pápa hazája, a pápa szülővárosa (kb 1,5 órás program). 

Búcsújáró hely, a zarándokok tisztelettel, szeretettel őrzik, Karol Józef Wojtyła emlékét a II. János Pál 
Pápa Szülőháza Múzeumban. 
Wadowicében járva feltétlenül meg kell kóstolni II. János Pál pápa kedvenc süteményét, a különleges 
tojáslikőrös krémest, a „kremówka papieskát”. 
 
A látogatás után indulunk a Lengyel-Tátra fővárosába, Zakopaneba. 
Séta a Krupówki főutcán, ahol megtekintjük a górál népcsoport díszes faházait, és templomát. Majd 
fogaskerekűvel felmegyünk a Gubalówka hegyre (1128m), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és 
az azt körülölelő hegyekre. Itt már megkóstolhatjuk a helyi ínyenc ízeket (faszénen sült húsok, kolbász 
hurka stb). Ezt követően vásárlási lehetőség a piacon és a sétálóutcában. (helyi kézműves termékek, jó 
minőségű bőráruk, fafaragványok, füstölt házi sajtok minden formában, és ízesítésben, ajándékok, bőr 
papucsok, sapkák, gyapjú kesztyűk stb). 
A késő délutáni órákban indulunk Vörös kolostorba, szállásunk a Plitnik Panzióban lesz, 
A panzió közvetlenül a Dunajec folyó partján fekszik, 2 ágyas, összkomfortos, jól felszerelt szobák, / TV, 
rádió, zuhany/ - félpanziós ellátással. 
A szobák elfoglalása után vacsora. 
5. nap – 2019.07.22. hétfő 
Reggeli (7-től 8-ig) után bepakolunk az autóbuszba, majd a panzió mellett található a tutaj kikötőből 
indul a hazautazás előtti utolsó programunk. 
A legnépszerűbb, igazi kuriózumnak számító kirándulás a Dunajec folyón történő tutajozás. A fából 

készült tutajokon népviseletbe öltözött szép szál gorál legények szállítják a kanyon káprázatos 

szépségeire rácsodálkozó turistát. Európában egyedülálló attrakció ez a 10 km hosszú utazás, melynek 

kiindulópontja a panzió mellett található, és a Lesnicai kikötőben végződik. A tutaj úsztatása kb. 90 

percig tart, 

A kikötő melletti parkolóban vár minket az autóbuszunk, a tutajozás után indulunk haza, 

Székesfehérvárra, útközben rövid pihenőkkel. 

Hazaérkezés várhatóan 21-22 ( ????) óra körül! 

  

Költségek:  kb.: 83 000,-Ft mely tartalmazza az autóbusz, a 4 éjszaka szállást 

félpanzióval, a belépőket, valamint  az  idegenvezetés árát! 
Jelentkezés: 2019 március 31-ig    13 000.-Ft + 20 Euro  előleg befizetésével.  
  2019. junius 15-ig     155 Euro és 170 zloty   befizetésével 

 

Túravezetők: Varga János 20/9469-279 
 Tallárom János  20/9356-217 

 

A túra min. 38 fő jelentkezése esetén indul!!! 
  

    


