Excursie la Cracovia
24 – 29 mai 2022, 5 nopți/ 6 zile

Ziua 1 –Marți, 24 mai | Iași – Vatra Dornei – Bistrița – Dej – Satu Mare
Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Plecăm pe traseul
Iași – Gura Humorului – Vatra Dornei. Apoi trecem în Transilvania prin pasul Tihuța. Mulţi călători spun că în
această zonă peisajele nu sunt cu nimic mai prejos decât cele din Elveţia sau Austria. Admirăm Hotelul Castel
Dracula, construit în anii ”80 conform descrierilor din romanul scriitorului irlandez Bram Stoker. Drumul nostru
trece apoi prin Bistriţa, Dej și spre seară ajungem în Satu Mare. Cazare la Hotel Coral 3* sau similar.
Ziua 2 – Miercuri, 25 mai | Satu Mare – Kosice – Cracovia
Mic dejun la hotel. „Călătorului ii șade bine cu drumul!”. Traversăm Ungaria și ajungem la Kosice (Cașovia), al
doilea oraș ca mărime al Slovaciei. Facem o pauză pentru o plimbare în centrul vechi al orașului, cu numeroase
biserici catolice și ortodoxe, multe palate aristocrate și o stradă pietonală de-a lungul căreia se înșiră magazine,
restaurante, cafenele și taverne. Vizităm Catedrala Sfânta Elisabeta, una dintre cele mai vechi din Slovacia,
construită în sec. XIV. Plecăm apoi spre Cracovia, unde ajungem în cursul serii. Cazare la hotel Matejko 3* sau
similar.
Ziua 3 – Joi, 26 mai| Cracovia
„Witamy w Krakowie!” – Bine ați venit la Cracovia!
După micul dejun începem explorarea frumosului oraș polonez. Centrul istoric al orașului este înscris pe Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO. Datând încă din secolul 13, Piața Principală din Centrul Vechi al
Cracoviei este cea mai mare piață medievală din Europa. Piața este înconjurată de case, clădiri, palate și biserici
istorice. Admirăm clădirea Sukiennice, bazilica Sfanta Maria, turnul Primăriei. Vizităm Catedrala Wawel, unde
erau încoronați regii Poloniei,cel mai încărcat loc de istorie al orașului. Cazare la hotel Matejko 3* sau similar.
Ziua 4 – Vineri, 27 mai | Cracovia - (opțional Auschwitz și Wadowice)
Mic dejun la hotel. Timp liber la dispoziție sau excursie opțională. Se va vizita complexul Birkenau-Auschwitz,
loc de suferință în timpul celui de-al doilea război mondial. Auschwitz este numele german al orașului din
apropiere, Oświęcim, și a devenit locul emblematic de implementare a atrocităților „soluției finale”. Ajungem apoi
în Wadowice și vizităm Casa Memorială în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Cazare la hotel Matejko 3* sau
similar.

Ziua 5 – Sâmbătă, 28 mai | Cracovia – Wielicza – Oradea
După micul dejun pornim către Romania. Pe drum vizităm salina Wieliczka, veche de peste 700 ani, cu sute de
kilometri de galerii pe patru niveluri. Cea mai impresionantă atracție din mină este camera capelei Sf. Kinga, cu
candelabre săpate in sare și o versiune a celebrei „Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci. Cazare în Oradea la
hotel Imperial 3* sau similar.
Ziua 6 – Duminică, 29 mai | Oradea – Iasi
Mic dejun la hotel. Facem o scurtă plimbare în centrul istoric al municipiului Oradea, frumos renovat, și admirăm
Biserica cu Lună, palatele “art nouveau”, Primăria, Teatrul de Stat și Catedrala romano-catolică. Pornim apoi către
casă, unde vom ajunge în cursul serii, funcție de condițiile de trafic.

Tarife:
Adult în cameră dublă
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar
Adult în cameră single
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

265 euro
255 euro
365 euro
215 euro

Tariful include:
- 5 nopți de cazare la hoteluri de 3* cu mic dejun
- Transport autocar
- Ghid local
- Însoțitor de grup
Tariful nu include:
- Intrările la obiectivele turistice
- Taxa de oraș
Excursie opțională
Auschwitz și Wadowice – 30 euro/persoană (minim 25 de participanţi)
Acte Necesare:
Carte de identitate sau pașaport valabil
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți
Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal
Informaţii suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.
Condiții de plată:
- 100 euro la înscriere
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare

