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Krakow 4 dni 
Posebna ponudba za Sindikata UL FE IN FRI 

 
Stil: stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje 

1. dan  LJUBLJANA (odhod). Odhod iz Ljubljane v večernih urah. Vožnja z vmesnimi postanki za osvežitev 

mimo Dunaja, Brna, Katowic v smeri Krakowa. 
  
2. dan:  WIELIZKA – KRAKOW. Dopoldanski prihod na Poljsko. V bližini Krakowa obiščemo 700 let star rudnik 
soli Wieliczka, ki je zaradi svoje izjemnosti vpisan na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine. Rudnik ima 

devet nivojev, k iskupaj pokrivajo 300 kilometrov in se spuščajo do globine 327 metrov. Danes je rudnik muzej, ki 

obiskovalcu poleg čudovitih dvoran, polnih podob, kipov in predmetov iz soli, pokaže tudi zgodovino in razvoj 
rudarske tehnologije skozi čas. Po ogledu se napotimo v Krakow, kjer si ogledamo središče mesta in grad. 

Nastanitev v hotelu v širšem središču mesta. (H, V) 
  
3. dan:  KRAKOW – izlet v Auschwitz/Birkenau. Zajtrk. Po zajtrku vožnja (1,5 ure) proti zahodu. Prihod v 

največje nemško koncentracijsko taborišče med 2. svetovno vojno, Auschwitz. Obisk taborišča nas popelje v čas 
holokavsta. Sprehodimo se pod znamenitim napisom »Delo osvobaja« nad vhodom, nato pa si ogledamo 

kompleks Auschwitz I in delovno taborišče Auschwitz II oz. Birkenau. V  Krakow se vrnemo pozno popoldan. Čas 
za večerjo v tipični poljski restavraciji (doplačilo) in nočitev. (H, Z, V) 
  
4. dan:  KRAKOW – ZAKOPANE – LJUBLJANA. Zajtrk. Odhod iz hotela in vožnja v Zakopane, ki so privlačno 

športno letovišče pod Visokimi Tatrami. Moderno središče nudi številne aktivnosti, ki privabljajo množice turistov 

čez vse leto. Naš obisk bomo namenili ogledu skakalnega centra in mestnega središča, kjer bo tudi priložnost za 
osvežitev. Nato vožnja po slikoviti pokrajini pod Tatrami na Slovaško mimo Bratislave, Dunaja in po avtocesti proti 

domu. Prihod v Ljubljano pozno zvečer. (Z) 

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 45 oseb): 228 EUR 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 35 oseb): 258 EUR 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 30 oseb): 273 EUR 
 

Posebna ponudba velja za skupino Sindikata UL FE IN FRI za prijave do 26. aprila oz. do zapolnitve 
prostih mest. 

 

Cena vključuje:  
- prevoz s sodobnim turističnim avtobusom,  

- parkirnine, cestnine in ostale pristojbine,  
- 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu s 3* v Krakovu, 

- 1 x večerja v hotelu, 1x večerja v tipični poljski restavraciji, 
- vstopnino v rudnik soli Wieliczka, 

- ogled taborišča Auschwitz/Birkenau z lokalnim vodnikom, 

- vse zunanje oglede po programu,  
- kvalitetno slovensko vodenje,  

- organizacijo potovanja, 
- prijavnino. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

 
DRUGI PODATKI: 

DOKUMENTI: Slovenci potrebujemo veljaven potni list ali osebno izkaznico. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v 

celoti sprejema.  
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MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 30 
PRIPRAVA POTOVANJA: 27.3.2018 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 

 
 


