
                   

 

 

                 

 
 

NOCLEGI W CENTRUM KRAKOWA                                 

w HOTELU WYSPIAŃSKI*** 

 

Ramowy program wycieczki:  

1. DZIEŃ, sobota 10.12.2022 

W godzinach porannych wyjazd z miejsca ustalonego                      

z Organizatorem, przejazd do Krakowa. Spotkanie                           

z przewodnikiem i spacer po Krakowie Traktem Królewskim: 

Barbakan, ul. Floriańska, Rynek, Sukiennice, Uniwersytet, 

okno Papieskie przy ul. Franciszkańskiej, Wawel – Katedra, 

Dzwon Zygmunta oraz Groby Królewskie. Przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny na 

pięknym Jarmarku Bożonarodzeniowym, nocleg. 

2. DZIEŃ, niedziela 11.12.2022 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wieliczki. 

Zwiedzanie Kopalni Soli trasą turystyczną na której 

napotkamy:  wykute w soli piękne komory, niesamowite 

podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i 

unikalne solne rzeźby. Blisko 3 km krętych korytarzy, 800 

schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod 

ziemię. Po zwiedzaniu kopalni obiad i wyjazd w drogę 

powrotną do domu. Powrót w godzinach wieczornych. 

Zakończenie świadczeń.  

 

Uwaga: program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie. 

 

Cena: 495 zł od osoby, 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

• 1 nocleg w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami w 

hotelu*** WYSPIAŃSKI położonym w centrum 

miasta przy Plantach,  

• przejazd autokarem, 

• wyżywienie: 1 śniadanie w formie bufetu, 1 
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obiadokolacja, 1 obiad ostatniego dnia wycieczki, 

• opiekę pilota, 

• usługi przewodników w Krakowie i w Wieliczce, 

• zestawy słuchawkowe tour guide. 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie: 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Katedra na Wawelu – 20 zł bilet normalny, 

Kopalnia Soli w Wieliczce – bilet normalny grupowy ok. 70 zł, ulgowy dla seniorów ok. 60 

zł, dla dzieci ok. 53 zł. Uwaga: ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. 

• wydatki natury osobistej, 

• dopłata do pokoju 1-osobowego 150 zł. 

 

 


