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ČENSTOHOVA - KRAKOV 
 
 
 

 

Datum potovanja: 16.april – 19. april 2015 
 
Program potovanja: 
1.dan: DESTRNIK – GLIWICE – ČENSTOHOVA 
0dhod avtobusa ob 04.00 uri iz Destrnika. In vožnja z vmesnimi postanki skozi Avstrijo in Češko (smer 
Dunaj – Brno- Olomouc) do Poljske. Po prehodu državne meje bo naš prvi daljši postanek na obrobju 
mesta Gliwice. Pod največjim (111 metrov visokim) radijskim lesenim oddajnikom na svetu, ki ga 
želijo čimprej vpisati med svetovno dediščino UNESCA, se bomo spomnili zaigranega incidenta, ki so 
ga nacisti izkoristili za napad na Poljsko in za začetek II. svetovne vojne. Sledila bo še vožnja do 
Čenstohove in namestitev, večerja in nočitev v hotelu. 
 
2.dan: ČENSTOHOVA – AUSCHWITZ – KRAKOV 
Na slavni Jasni Gori bomo prvo polovico dneva posvetili osrednjemu poljskemu božjepotniškemu 
svetišču. Njegova zelo čaščena „Črna Marija“ vsako leto privablja okoli pet milijonov ljudi iz celega 
sveta. To čudodelno ikono je dobil pavlinski samostan leta 1384 oziroma dve leti po ustanovitvi. Okoli 
poldneva se bomo odpeljali proti Oswiecimu ali Auschwitzu, kjer še vedno stoji najbolj zloglasno 
koncentracijsko taborišče, ki je ostalo v nebo vpijoča priča najhujšega človeškega trpljenja. Pozno 
popoldne bomo po krajši vožnji zaključili dan v Krakovu. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 
 
3.dan: KRAKOV – WIELICZKA - KRAKOV 
Po zajtrku bomo sledili stopinjam poljskih kraljev na njihovi svečani poti od trdnjave Barbakane do 
Wawela. Vmes nas bo na prostranem Glavnem trgu med palačami in renesančno Sukiennico morda 
pozdravil trobentač z zvonika Marijine cerkve. Na Wawelu lahko po želji obiščete stolnico, kjer so 
pokopani poljski kralji in pomembni veljaki. Pogledamo pa še lahko še v eno izmed sinagog židovske 
četrti, ki je znana po romanu in filmu „Schindlerjeva lista“. Dovolj bo tudi prostega časa. Nakar bo na 
vrsti Wieliczka, ki slovi po svojem rudniku soli, prepolnem pravljičnih in legendarnih likov ter čudoviti 
katedrali iz soli. Povratek v naš hotel. Večerja in nočitev. 
 
4. dan: KRAKOW – KALVARIJA ZEBRZYDOWSKA - WADOWICE – DESTRNIK 
Zajtrk. Po krajši vožnji bomo prispeli v drugo najpomembnejše poljsko romarsko središče Kalvarija 

Zebrzydowska, ki je znana po največjem križevem potu v naravi. Zato je tudi vpisana na seznam 

Unesca. Glede na veličino je mogočen samostanski kompleks „Kalvarije“ le vrhunec in navdih za 



 

duhovne poti v prihodnosti. V bližnjih Wadowicah bomo obiskali rojstno hišo papeža Janeza Pavla II. 

in videli župnijsko cerkev, v kateri je bil krščen. Sledila bo vožnja s postanki do poljske državne meje 

in naprej skozi Češko in Avstrijo do Slovenije. Povratek domov v poznih nočnih urah. 

 
 
 
CENA: 276,00 EUR pri udeležbi najmanj 45 plačanih  potnikih 

 
Cena zajema : 
- prevoz s turističnim avtobusom 
- 1 x polpenzion (zajtrk in večerja) v hotelu 3* v  dvoposteljni sobi v Čenstohova 
- 2 x polpenzion (zajtrk in večerja) v hotelu 3* v dvoposteljni sobi v Krakovu 
- vse oglede zunanjosti po programu 
- vstopnine in lokalna vodstva; Wielicka, Auschwitz, Wadowice 
-osnovno nezgodno zavarovanje potnikov 
-turistično spremstvo vodnika z licenco GZS 
-organizacijo potovanja 
-ddv 
 
Doplačila po želji: 

- zavarovanje rizika odpovedi: 10,65 EUR po osebi ob prijavi 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini: 6,00 EUR po osebi za skupino 
- enoposteljna soba: 25 EUR po osebi na noč 
- vstopnine: katedrala Wawel, radijska postaja Gliwice, sinagoga, oltar Marijine cerkve 

 
    Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list ! 

 
    Prijava: Turistična agencija Euroval d.o.o. Maribor  
 
    Ponudba je veljavna do 30.01.2015 ! 
 
    Plačilni pogoji: akontacija v višini 40 %, ostalo 14 dni pred odhodom ! 
 
    Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji EUROVAL TURIZEM ali na spletni strani 
www.euroval.si 

http://www.euroval.si/

