
 

 

KRAKOV 

 
DATUM:  21.4.-23.4.2022 

1. dan: CELJE – AVSTRIJA – ČEŠKA 

Odhod avtobusa v večernih urah ( predvidoma 22.00 uri). Vožnja mimo Šentilja, Graza, Dunaja, Brna . 

2. dan: AUSCHWITZ – KRAKOV 

Prihod v Auschwitz v jutranjih urah ( predvidoma 07.30-08.00 ure),  enega  najbolj žalostnih 

spominov 2. svetovne vojne.  Voden ogled ( vodenje v angleškem jeziku (v primeru prostih kapacitet  

vodenje v hrvaškem jeziku) in audio slušalke) taboriščnega kompleksa in muzeja – razširjena tura 

ogleda ( cca 6 ur).   Sledi ogled predela  taborišča Birkenau.   Po ogledu  se bomo odpeljali v Krakov.  

Vožnja do nekdanje tovarne emajlirane posode, v kateri je Oskar  Schindler zaposloval Jude, danes je 

v njej muzej.  Ogled in vožnja do hotela, nastanitev, večerja, nočitev.  

3. dan: KRAKOV – ZAKOPANE – CELJE  

Po zajtrku se  vračamo v središče mesta in že  sprehod po poti poljskih kraljevih družin. Ogledali si 

bomo Matejkov trg, obzidje z utrdbo Barbikon, Vrata časti, Rynekov trg, kjer stoji čudovita pokrita 

tržnica Sukenice, ki vas bo v prostem času gotovo zvabila med svoje bogato založene stojnice. Trg  

krasi  tudi čudovita Marijina cerkev, ki v svoji notranjosti skriva leseni gotski oltar, največji v srednji 

Evropi - z zvonika cerkve pa se vsako polno uro oglasi pesem hejnal (trobenta), ki je mestu oznanila 

tatarsko nevarnost. Prosti čas za sprehod  in  individualno kosilo. Nato pa že vožnja do Zakopanov, 

kjer se za kratek čas ustavimo da si ogledamo skakalnice. Nato pa že vožnja proti domu,  kamor bomo 

prispeli v kasnejših večernih urah. 

Cena:  165 €  PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 45+3 OSEB 
             175 €  PO OSEBI PRI UDELEŽBI NAJMANJ 40+3 OSEB 
 

CENA VKLJUČUJE: Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v hotelu***več-posteljne 

twc sobe, 1 x polpenzion, vstopnina Auschwitz, vstopnina Schindler muzej  zunanje oglede po 

programu, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo  ekskurzije 

Doplačila po želji:  vstopnine po želji  

Splošni pogoji so sestavni del programa! 

 


