Biuro JORDAN
ul. Gęsia 8
31-535 Kraków
tel: 12 421 53 13
travel@jordan.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAKÓW - magiczny i smaczny (grupa)
Kraków, stolica polskich królów, naleŜy do wyjątkowych miast, najczęściej i najchętniej
odwiedzanych przez turystów z całego świata.
Wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Kraków jest
jednym z tych miejsc, o których mawia się, Ŝe mają swoją duszę. KaŜdego dnia czekają
na Państwa tradycyjne polskie potrawy w unikalnych miejscach.
PROGRAM
DZIEŃ 1 (piątek)
10:05 - przylot do Krakowa na lotnisko Balice, spotkanie z pilotem, transfer do hotelu
11:45 – przyjazd do hotelu, pozostawienie bagaŜy na recepcji (zakwaterowanie w hotelu od
godziny 14:00)
Lunch w restauracji – pierwsze spotkanie ze smakami polskiej kuchni
14:30 - spacer nad Wisłę, rejs statkiem po rzecze (około 1h)
Czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta, zakupy, powrót do hotelu we własnym
zakresie
Nocleg

DZIEŃ 2 (sobota)
8:30 - śniadanie (bufet)
9:30 - piesza wycieczka po najwaŜniejszych zabytkach Starego Miasta z przewodnikiem
mówiącym w języku francuskim: spacer Drogą Królewską, zwiedzanie Zamku Królewskiego
(dziedziniec) i Katedry na Wawelu, Kościoła Św. Piotra i Pawła, Rynku Głównego, Sukiennic,
Kościoła Mariackiego (łącznie około 3,5 h)
Lunch w restauracji na Starym Mieście – polskie tradycyjne potrawy
15:00 – wycieczka do Nowej Huty – symbolu komunizmu. Zwiedzanie socrealistycznej
dzielnicy Krakowa zbudowanej w latach ’50 ubiegłego wieku przez władze komunistyczne.
Przystanek w restauracji w stylu komunistycznym – smak polskiej kuchni z lat 70tych,
kieliszek wódki i ogórek. Zwiedzanie Nowej Huty z przewodnikiem w języku francuskim (ok.
2h)
Przejazd do Krakowa
18:30 – (opcjonalnie) jednogodzinny kurs gotowania potraw regionalnych (np. pierogów) w
restauracji Hotelu **** Galaxy, konsumpcja zrobionych smakołyków
Nocleg

DZIEŃ 3 (niedziela)
9:00 - śniadanie (bufet)
10:00 – spotkanie z pilotem w recepcji hotelu, transfer do muzeum Fabryka Schindlera,
niemieckiego przedsiębiorcy, który podczas II WŚ w tym miejscu uratował setki śydów przed
śmiercią. Miejsce jest znane z filmu Stevena Spoielberga „Lista Schindlera”. Zwiedzanie
muzeum z przewodnikiem francuskojęzycznym (ok. 2h)
12:45 – wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce - zabytek klasy światowej, wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Trasa Turystyczna:
Kaplica Św. Kingi, ponad 20 zabytkowych komór połączonych 2 kilometrami chodników,
podziemne jeziora usytuowane 135 metrów pod ziemią. Zwiedzanie z przewodnikiem
francuskojęzycznym (ok. 3½h)
Podczas zwiedzania – lunch w podziemiach Kopalni (specjalności polskiej kuchni podane
120 metrów pod ziemią nabierają nowego wymiaru smaku)
Powrót do Krakowa, poŜegnanie z pilotem
Czas wolny
18:00 (opcjonalnie) – Msza Święta niedzielna w jednym z krakowskich kościołów
Nocleg

DZIEŃ 4 (poniedziałek)
7:00 - śniadanie (bufet)
8:00 - wymeldowanie z hotelu, transfer na lotnisko Kraków - Balice
10:40 – wylot samolotu do Francji

Cena dla grupy 30 os.:
191 EUR / os. - Pokoje Gościnne JORDAN / ANTICA ***
Cena dla grupy 40 os.:
244 EUR / os. – Hotel Galaxy ****
Cena zawiera:
• Transfer lotnisko Kraków-Balice – Hotel – lotnisko Kraków-Balice
• Opiekę pilota w dniach 1-3
• 3 noclegi w pokojach 2osobowych ze śniadaniami (bufet)
• Lunch w restauracji w dniu 1,2
• Lunch w podziemnej restauracji w kopalni soli ‘Wieliczka’ w dniu 3
• Rejs statkiem po Wiśle
• Zwiedzanie pieszo zabytków Krakowa z przewodnikiem francuskojęzycznym
• Wycieczka i zwiedzanie Nowej Huty z przewodnikiem francuskojęzycznym
• Napój alkoholowy (tylko dorośli) i zupa/przystawka w restauracji retro w Nowej Hucie
• Wycieczka do muzeum Fabryka Schindlera. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku
francuskim
• Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce. Zwiedzanie z przewodnikiem
francuskojęzycznym
Płatne we własnym zakresie:
• Lekcja gotowania w restauracji Andromeda, trwająca 1 godzinę (25eur/osoba),
konsumpcja ugotowanych potraw na miejscu

*Ceny aktualne na rok 2013.
WyŜej wymieniony program jest tylko naszą propozycją. Na indywidualne Ŝyczenie
zmodyfikujemy go bądź ułoŜymy nową wersję uwzględniając otrzymane od Państwa sugestie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zakwaterowanie:
Pokoje Gościnne JORDAN***
Prawdziwa polska gościnność, europejski standard, miła atmosfera i serdeczna
obsługa – Pokoje Gościnne JORDAN ulokowanie w ścisłym centrum miasta (ul.
Długa 9) - 10 minut od Dworca PKP i 5 minut od Rynku Głównego. Do dyspozycji
Gości komfortowe 2-3 osobowe pokoje wyposaŜone na poziomie standardów
europejskich: łazienka, TV satelitarna, radio, telefon, sejf, Internet. W cenę kaŜdego
w
noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
restauracji "Biblioteka Magellana" mieszczącej się w stylowo urządzonych piwnicach
hotelu. Hotel mieści do 40 osób. Więcej informacji na www.nocleg.jordan.pl

Pokoje ANTICA***
Hotel ANTICA znajduje się w 20 minutach piechotą od krakowskiego Rynku
Głównego, w odnowionej kamienicy z tradycjami. Do Państwa dyspozycji komfortowe
przestronne 2-3 osobowe pokoje ze wszystkimi udogodnieniami na poziomie
standardów europejskich: łazienka, TV satelitarna, radio, telefon, sejf, Internet. W
cenę kaŜdego noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,
bezpłatny parking. W hotelu mieści się gustownie urządzona herbaciarnia, nadająca
się do organizacji róŜnego rodzaju spotkań i imprez. Maksymalna liczba gości hotelu
– 35. Więcej informacji na www.antica.jordan.pl

Hotel GALAXY ****

Czterogwiazdkowy Hotel o doskonałej lokalizacji w Śródmieściu nad Wisłą (ul. Gęsia
22a) i wysokim standardzie europejskim. WyposaŜenie: łazienka, TV satelitarną, LCD
32'' z radiem, telefon, sejf, kącik wypoczynkowy, zestaw do kawy i herbaty,
indywidualnie sterowana klimatyzacja i ogrzewanie, dostęp do Internetu. Wellness,
basen, sauną sucha i parowa, fitness room, i inne rozwiązania technologiczne w
hotelu dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa realizacji pobytu. W cenę kaŜdego
noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w restauracji
„Andromeda” - przestronnym, jasnym wnętrzu z widokiem na Wisłę i Most Kotlarski,
mieszczącym do 270 osób. Na Ŝyczenie śniadanie moŜe być dostarczone
bezpośrednio do pokoju. Galaxy ma 205 pokoi, w tym do dyspozycji Państwa 174
dwuosobowych pokoi typu Standard. Więcej informacji na www.galaxyhotel.pl

