Wszystkie oblicza Krakowa
(5 dni, program maj-październik, dla grup znajomych, ludzi pozytywnie zakręconych ☺ )
Kraków studencki, Kraków podziemny, Kraków kulinarny, Kraków królewski, Kraków komunistyczny, Kraków od strony
rzeki, Kraków nocą… To wszystko w trakcie jednej, niezapomnianej wycieczki. Program stworzony z myślą
specjalnie o ludziach młodych, ceniących dobrą zabawę i jedzenie, pełnych ciekawości i umiejących korzystać z
życia. Poznaj różne twarze pięknego miasta, które, dzięki swojej niepowtarzalnej atmosferze, rozkochuje w sobie
turystów z całego świata.

Dzień 1
- przylot na lotnisko Kraków-Balice. Spotkanie z hiszpańskojęzycznym opiekunem.
- transfer do hotelu
- zakwaterowanie
- „Cześć, jak się masz?” – czyli jak zawierać znajomości w Polsce i nie połamać sobie języka. Zabawna i
pouczająca lekcja polskiego.
- cooking class - lekcja gotowania w restauracji Andromeda. Szef kuchni wprowadzi w tajniki przygotowania
regionalnej polskiej potrawy i deseru, następnie degustacja potraw przy wspólnym stole
- Krakow nocą – zabawa w najlepszych klubach krakowskich; nie trać czasu na poszukiwania, specjalnie dla
Ciebie wskażemy najciekawsze punkty na imprezowej mapie miasta, dobierzemy kluby zgodnie z Twoimi
preferencjami i gustem muzycznym i poinformujemy o najlepszych promocjach
Dzień 2
- śniadanie
- spotkanie z pilotem i zwiedzanie Muzeum „Podziemia Rynku” - unikatowe w skali światowej podziemne
muzeum; wystawa będąca jednocześnie multimedialnym widowiskiem, podróżą w czasie. Zwiedzający mogą nie
tylko zobaczyć, ale i dotknąć historii z początków legendarnego miasta.
- czas wolny
- zwiedzanie miasta Melexami - oferujemy zwiedzanie na miarę XXI wieku 5-osobowym melexem
wyposażonym w system audio. Przez słuchawki turyści mogą wysłuchać opowieści o historii i zabytkach
Starego Krakowa w hiszpańskiej wersji językowej. Trasa obejmuje: Stare Miasto i Kazimierz
- spacer po Kazimierzu – dzielnicy, która była scenerią filmu Steven Spielberga „Lista Schindlera”. Poza
możliwością spotkania z kulturą żydowską, Kazimierz urzeka oryginalną architekturą oraz mnogością kawiarni,
restauracji i barów o niepowtarzalnych wystrojach i atmosferze; podczas spaceru spróbujemy ulubionej
przekąski krakowian - zapiekanki oraz odpoczniemy w Alchemii – ulubionym miejscu krakowskiej bohemy,

artystów jak i turystów z zagranicy; klub ten charakteryzuje magiczna atmosfera, która wraz z bezpretensjonalnym
wystrojem i pomieszczeniami umeblowanymi starociami sprawiają, iż bawiąc się w tam można odbyć podróż w
czasie do młodopolskich, dekadenckich klimatów
- czas wolny na samodzielne poznawanie uroków Kazimierza lub powrót z pilotem do hotelu
- nocleg
Dzień 3
- śniadanie
- spotkanie z hiszpańskojęzycznym pilotem i przejazd do Wieliczki
- zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem Kopalni Soli w Wieliczce - jednej z najstarszych kopalni na świecie,

działającej nieprzerwanie od XIII wieku. Znajduje się tam największa na świecie podziemna świątynia –
olśniewająca Kaplica Św. Kingi. W labiryncie podziemnych chodników zobaczymy unikatowe komnaty z solnymi
rzeźbami i urokliwe podziemne jeziora. Kopalnia znajduje się na Pierwszej Światowej Liście UNESCO
- obiad w podziemnej restauracji w kopalni. Posiłek w niespotykanej nigdzie indziej, solnej oprawie, nabiera
szczególnego, ekskluzywnego charakteru
- powrót do centrum miasta i czas wolny na zakupy w galerii handlowej
- wieczorem okazja poznania życia krakowskich studentów. Grill na największym miasteczku studenckim w
Polsce. Lub: pilot zaprowadzi was na słynną „kiełbaskę z niebieskiej nyski” – jest to jedno z ulubionych
tradycyjnych miejsc tubylców; niektórzy mówią, ze niepowtarzalny smak kiełbaski (sprzedawanej prosto z
samochodu rodem z PRLu) jest smakiem prawdziwego Krakowa…☺
- zabawa w krakowskich klubach
- nocleg

Dzień 4
- śniadanie
- szalona tura po Nowej Hucie - dzielnicy miasta, która stała się symbolem komunizmu. Młody i pełen
szalonych pomysłów przewodnik zabierze was w melancholijną podróż w czasie oldschoolowym trabantem (!)
- czas wolny
- po południu rejs gondolą po Wiśle - zwiedzanie Krakowa w nietypowy sposób - z pokładu łódki, która
przepływa obok największych atrakcji Krakowa. Można podziwiać między innymi: Zamek Królewski na Wawelu,
ze smokiem ziejącym prawdziwym ogniem, Centrum Kultury Japońskiej, Kościół na Skałce
- przejażdżka po mieście unikalnym TRAMWAJEM RETRO – jedyna w Polsce kawiarnia na szynach, gdzie,
siedząc wygodnie w stylizowanym na lata dwudzieste wnętrzu i popijając pyszną kawę czy piwo, możecie
podziwiać zmieniające się za oknami widoki Krakowa.
- impreza do rana w najlepszych krakowskich klubach
Dzień 5
- śniadanie
- wykwaterowanie i pożegnanie z Krakowem 
- transfer na lotnisko
- wylot do Hiszpanii
Cena zawiera:
- 4 noclegi ze śniadaniem w Pokojach Gościnnych JORDAN/ ANTICA lub 4*hotelu Galaxy w śródmieściu,
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
- transfery nowoczesnym busem
- opiekę hiszpańskojęzycznego pilota podczas całej wycieczki
- lekcję języka polskiego
- lekcję gotowania wraz z degustacją
- zwiedzanie Muzeum „Podziemia Rynku”
- zwiedzanie miasta Melexami
- wycieczka do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli z licencjonowanym przewodnikiem lokalnym z językiem
hiszpańskim - obiad w podziemnej restauracji w Wieliczce

- tura po Nowej Hucie
- rejs gondolą po Wiśle
- przejażdżka specjalnie wynajętym Tramwajem RETRO
* wspaniała atmosfera i wyjątkowe wspomnienia gratis
Cena nie zawiera:
- biletów lotniczych
- dodatkowych posiłków podczas zwiedzania: zapiekanka i kawa pierwszego dnia, kiełbaska drugiego dnia
- możliwych opłat za wstępy do klubów

•

Oferta zależna od dostępności miejsc i liczby uczestników

•

Wyżej wymieniony program jest tylko naszą propozycją. Na indywidualne życzenie zmodyfikujemy go
bądź ułożymy nową wersję uwzględniając otrzymane sugestie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

