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1. DAN: torek, 19.07.2022 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah
Krakowa, enega od najstarejših evropskih mest, centra poljske umetnosti in kulture. Mesto 
se ponaša s številnimi znamenitostmi, nekatere izmed teh pa si bomo med sprehodom 
ogledali: glavni trg Rynek z renesančno tržnico Sukiennice in Marijino gotsko cerkvijo, 
Florijansko ulico z značilnimi baročnimi hišami, obzidje, utrdbo Barbikan, katedralo, v 
kateri so kronali poljske kralje,
Popoldan vožnja do znamenitega rudnika soli Wieliczka, iz 13. st., enega izmed najbolj 
nenavadnih spomenikov kulture pod zaščito Unesca. Rudnik, danes muze
devetih galerij, ki skupaj pokrivajo 300 km rovov in se spuščajo do globine 327 metrov. 
Notranjost krasijo fascinantne dvorane polne čudovitih motivov in različnih podob 
povezanih s poljsko preteklostjo in razvojem rudarstva skozi čas. Po ogledu in os
vožnja do priljubljenega zimskega turističnega središča 
in nočitev. 
2. DAN:  sreda, 20.07.2022  (6 ur hoje
Po zajtrku vožnja do Kužnic, od koder se po želji 
Kasprov vrh (1920m), od tam pa se 
(2012m), nato še na Swinice (2301m). Vrnitev na izhodišče po isti poti. Vožnja do hotela, 
večerja in nočitev. 
3. DAN: četrtek, 21.07.2022 
Zajtrk. Vožnja do Lysa Polane, kjer zapustimo avtobus in se peš ali (ob doplačilu) s 
kočijami najprej podamo do jezera Morskie Oko, od tam pa po krajšem postanku 
nadaljujemo še do dve uri vzpona
vrnitev na izhodišče. Vožnja na Slovaško
4. DAN:  petek, 22.07.2022  (
Zajtrk. Vzpon na najvišji vrh Poljske 
Večerja in nočitev. 
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v zgodnjih jutranjih urah iz običajne lokacije. Vožnja mimo Dunaja in Bratislave do 
najstarejših evropskih mest, centra poljske umetnosti in kulture. Mesto 

ponaša s številnimi znamenitostmi, nekatere izmed teh pa si bomo med sprehodom 
ogledali: glavni trg Rynek z renesančno tržnico Sukiennice in Marijino gotsko cerkvijo, 
Florijansko ulico z značilnimi baročnimi hišami, obzidje, utrdbo Barbikan, katedralo, v 
ateri so kronali poljske kralje, graščino Wawel - mogočno rezidenco poljskih kraljev,… 

Popoldan vožnja do znamenitega rudnika soli Wieliczka, iz 13. st., enega izmed najbolj 
nenavadnih spomenikov kulture pod zaščito Unesca. Rudnik, danes muze
devetih galerij, ki skupaj pokrivajo 300 km rovov in se spuščajo do globine 327 metrov. 
Notranjost krasijo fascinantne dvorane polne čudovitih motivov in različnih podob 
povezanih s poljsko preteklostjo in razvojem rudarstva skozi čas. Po ogledu in os
vožnja do priljubljenega zimskega turističnega središča - Zakopanov. Nastanitev, večerja 

(6 ur hoje, oz. 3 ure - gondola v obe smeri)
Po zajtrku vožnja do Kužnic, od koder se po želji (doplačilo) s sedežnico 
Kasprov vrh (1920m), od tam pa se po grebenu najprej povzpnemo na 
(2012m), nato še na Swinice (2301m). Vrnitev na izhodišče po isti poti. Vožnja do hotela, 

 
ne, kjer zapustimo avtobus in se peš ali (ob doplačilu) s 

kočijami najprej podamo do jezera Morskie Oko, od tam pa po krajšem postanku 
vzpona oddaljenih »peterih polskih jezer«. Osvežitev 

vrnitev na izhodišče. Vožnja na Slovaško. Nastanitev, večerja in nočitev.
(7 ure hoje) 

Zajtrk. Vzpon na najvišji vrh Poljske - Rysy (2499m). Po osvojitvi vrha vrnitev v hotel. 

 

imo Dunaja in Bratislave do 
najstarejših evropskih mest, centra poljske umetnosti in kulture. Mesto 

ponaša s številnimi znamenitostmi, nekatere izmed teh pa si bomo med sprehodom 
ogledali: glavni trg Rynek z renesančno tržnico Sukiennice in Marijino gotsko cerkvijo, 
Florijansko ulico z značilnimi baročnimi hišami, obzidje, utrdbo Barbikan, katedralo, v 

mogočno rezidenco poljskih kraljev,… 
Popoldan vožnja do znamenitega rudnika soli Wieliczka, iz 13. st., enega izmed najbolj 
nenavadnih spomenikov kulture pod zaščito Unesca. Rudnik, danes muzej je sestavljen iz 
devetih galerij, ki skupaj pokrivajo 300 km rovov in se spuščajo do globine 327 metrov. 
Notranjost krasijo fascinantne dvorane polne čudovitih motivov in različnih podob 
povezanih s poljsko preteklostjo in razvojem rudarstva skozi čas. Po ogledu in osvežitvi 

Zakopanov. Nastanitev, večerja 

gondola v obe smeri) 
sedežnico odpeljemo na  

po grebenu najprej povzpnemo na vrh Beskiy 
(2012m), nato še na Swinice (2301m). Vrnitev na izhodišče po isti poti. Vožnja do hotela, 

ne, kjer zapustimo avtobus in se peš ali (ob doplačilu) s 
kočijami najprej podamo do jezera Morskie Oko, od tam pa po krajšem postanku 

Osvežitev pri koči in 
astanitev, večerja in nočitev. 

svojitvi vrha vrnitev v hotel. 

 



 
 
5. DAN: sobota, 23.07.2022  (3 - 4 ure hoje) 
Po zajtrku vožnja do smučarskega centra Jasna, od koder se z gondolo (doplačilo) 
popeljemo na vrh Chopok (2024m), od tam pa se podamo še na (približno uro hoje 
oddaljen) vrh Dumbiera (2043m). Vrnitev na izhodišče. Vožnja do Liptovský Mikuláš, 
rojstnega mesta slovaškega »Robin Hooda«, Jurija Janošika. Nekaj prostega časa za 
sprehod in osvežitev. 
Vožnja proti domu, kamor prispemo v večernih urah.  
 
 
CENA: 295€ (pri min. 14 udeležencih) 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 4x polpenzion v hotelu***, 
- stroške priprave in organizacije izleta.  
 
Doplačila: 
- vstopnine, 
- vožnja z gondolo, 
- vožnja s kočijo. 
 
 
 
 


