

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕСТОЯ НА
БЪЛГАРСКА ГРУПА В ПОЛША В ПЕРИОДА 17.09-24.09.2022
Ден 1
17.09.

Пристигане на летище Краков-Балице в Краков. Трансфер с
автобус до хотел „Роял“
19:00 - Вечеря в хотела

Ден 2
18.09.

08:00 - 09.00 – Закуска
10:30 - Посещение на солна мина Виеличка (UNESCO)
13:00 - Обяд във Виеличка
14:30 - Свободно време в Краков
19:00 - Вечеря в хотела

Ден 3
19.09.

08:00 – Закуска
10:00 - Посещение на фабриката на Шиндлер
13:00 - Обяд в Краков
14:00 - Екскурзоводна обиколка на стария град, замъка
”Вавел“, Катредралата, Колегиум Майус, централния
площад и базиликата „Св. Мери“
20:00 - Вечеря в хотела
8:00 - Закуска
11:00 - Посещение на полския Авиационен музей
14:00 - Обяд в Краков
Пазар в центъра на града, свободно време в Краков
20:00 – Вечеря в хотела

Ден 4
20.09.

Ден 5
21.09.

Ден 6
22.09.

08:00 - Закуска
Напускане на хотела. Tрансфер с влак до Варшава
13:00 – Настаняване в хотела
14:00 - Обяд и свободно време
19:00 - Вечеря във Варшава
08:00 - Закуска
Посещение на музея на Варшавското въстание
13:30 – Обяд
Разглеждане забележителностите на Варшава – обиколка с
екскурзовод.
20:00 - Вечеря

Ден 7
23.09.

08:00 - Закуска
10:00 - Посещение на музея на полската армия
13:30 – Обяд във Варшава
15:00 - Пазаруване в центъра на града, свободно време във Варшава
20:00 – Вечеря във Варшава

Ден 8
24.09.

08:00- Закуска
Напускане на почивната база и трансфер до летище Шопен във
Варшава

*Моля, имайте предвид, че редът на посещенията може да се промени в зависимост от датите на
престой (например затворени музеи в даден ден от седмицата). В зависимост от ситуацията с COVID-19
отделните атракции също могат да бъдат променени на еквивалентни.
** Поради настоящата геополитическа ситуация, влияеща и върху икономическите реалности,
дадените разходи трябва да се разглеждат като приблизителни. Не сме в състояние да гарантираме
крайната цена на събитието за толкова далечна дата, при днешната икономическа нестабилност и
разклатения пазар на услуги.

