
 
Ponudba za OIV – SŠSB 

POLJSKA IN NJENE ZNAMENITOSTI 
KRAKOW, AUSCHWITZ– 3 DNI 

 

 
POLJSKA JE DEŽELA 

burne zgodovine vzponov in padcev, srčnih in pogumnih ljudi, ambicioznega napredka v 
mestih in slikovite tradicije na podeželju. 

 
1. DAN SLOVENIJA – OLOMOUC – KATOWICE – KRAKOV  
Odhod iz Slovenske Bistrice v nočnih urah in vožnja preko Avstrije proti Češki. V dopoldanskih urah prihod v Olomouc, 
zgodovinsko prestolnico Moravske, na vzhodu Češke. Sprehodili se bomo po simpatičnem starem mestnem jedru, ki ga 
sestavljajo številni trgi, cerkve in ena najstarejših univerz na Češkem. Po ogledu nadaljevanje vožnje v Katowize, kI je 
glavno mesto Šlezije. Ogled mesta, ki ga je zaznamovala industrijska revolucija in njen razcvet, tukaj se bomo seznanili s 
posledicami nekontrolirane širitve industrije. Ogledali si bomo staro mestno jedro s katedralo Kristusa kralja, šlezijski 
parlament, stadion, spomenik šlezijskim upornikom, pa tudi nekdanje rudarsko naselje Nikiszowiec, ki se bo verjetno 
vpisalo na UNESCOV seznam dediščine.  Sledi Vožnja do hotela v okolici Krakowa, večerja in nočitev.  
 
2. DAN KRAKOV  
Ogled Krakova, za mnoge najlepšega poljskega mesta, ki je bilo nekoč stara prestolnica Poljske. Ogledali si bomo 
zunanjost znamenitosti, kot so obzidje z utrdbo Barbikon, Florjansko ulico, staro univerzo, Škofijsko palačo in osrednji trg 
Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice, kjer prodajajo najrazličnejše izdelke.  
Ogledali si bomo notranjost gradu Wavel, ki je urejen kot muzej z 71 dvoranami, v katerih se nahajajo znameniti flamski 
gobelini. Ogledali si bomo lahko tudi notranjost znamenite Marijine katedrale s 500 let starim oltarjem, draguljem 
rezbarske umetnosti (doplačilo). Seznanili se bomo tudi z zgodovinsko židovsko četrtjo Kazimierz. Nekoč samostojno 
mesto znotraj poljske kraljevine je danes ena glavnih znamenitosti Krakowa.  Po ogledih vrnitev v hotel in nočitev. 
 
3. DAN KRAKOW  – SLOVENIJA 
Na poti domov se bomo ustavili v kraju nesrečne zgodovine, v Auschwitzu. Ogled, nato pa bomo našo pot nadaljevali 
proti Brnu. Ustavili se bomo na območju Austerlitza, kjer je potekala ena najslavnejših bitk in sicer leta 1805. Tako se 
bomo seznanili z Napoleonovimi vojnami. Sledi vožnja skozi Slovaško proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih/nočnih urah. 
 
 



CENA (na osebo):   
185  € izračun na min. 55 plačnikov na 60 sedežnem avtobusu 
189  € izračun na min. 43 plačnikov (2 avtobusa za 86 dijakov) 
199 € izračun na min. 37 plačnikov na 49 sedežnem avtobusu 
209€ izračun na min. 30 plačnikov na 37 sedežnem avtobusu 
 
CENA VKLJUČUJE:  

 vse avtobusne prevoze po programu iz Slovenske Bistrice 

 2x polpenzion v hotelu 3* ali mladinskem hotelu v več posteljnih sobah 

 vstopnino v Auschwitz, 

 vstopnino v muzej Šlezije  

 vstopnino  v apartmaje na gradu Wavel 

 zunanje oglede po programu, 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

 odlično slovensko vodenje, DDV in 

 organizacijo izleta. 
 

 DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: Marijina katedrala 3 €, (odvisno od tipa ogleda) riziko odpovedi 7€.  
 

NAČIN PLAČILA:  

 5 obrokov 2 obroka 

1. obrok –  5. obrok  
do marca 2018 

100 € akontacije do 15.11. 2017,  
ostalo do marca 2018 

 
Prvi obrok (akontacija) se bo vplačal predstavniku agencije na šoli, predvidoma v začetku 
novembra, v višini 40€. O točnem datumu bo šola obvestila dijake. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI: 
Ob prijavi: riziko odpovedi  7 €         
Riziko odpovedi   velja samo v primeru zdravstvenih težav oz. odpovedi z razlogom in sicer pisno z 
vsemi podatki na agencijo in v šolo.      
              
Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji. V LjulbljanI Center Tuš BTC, V poslovalnicI Nama v mestu ali v  poslovalnici 
Palma na Slovenski cesti. Točne naslove boste našli na www.palma.si).  Stroški 1. opomina so 2,5 drugega opomina 5€. 
S podpisom na Soglasju k udeležbi na ekskurziji jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s 
programom in splošnimi pogoji za potovanje ter soglašam z načinom plačila. Plačilo akontacije je pogoj za udeležbo na 
ekskurziji.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splošni pogoji in navodila za potovanje s TA PALMA so sestavni del programa in so na voljo na naših prodajnih mestih ter na spletni strani 
www.palma.si. 
 

http://www.palma.si/
http://www.palma.si/

