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Małopolskie perełki (3 dni) 

Dzień 1 

• Wyjazd z miejsca zbiórki, 

• KRAKÓW – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Na trasie zwiedzania: Droga Królewska, Wzgórze 
Wawelskie, Smok, Okno Papieskie, Collegium Maius, Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki 
(przedsionek), Pomnik Mickiewicza, Brama Floriańska, Barbakan,  

• Czas wolny na krakowskim rynku 

• obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 2  

• Śniadanie, 

• AUSCHWITZ – (bilet) zwiedzanie z przewodnikiem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 

• WADOWICE – krótka wizyta w mieście Karola Wojtyły, czas wolny na kremówkę, posiłek 

• KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - położona w malowniczym Pogórzu Makowskim to nie tylko kościół 
i klasztor, ale również zespół kaplic i kościołów dróżkowych oraz park krajobrazowy. Krótki spacer 
po klasztorze 

• OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE W TYŃCU – (bilet) to najstarszy, istniejący klasztor w Polsce. W 
swej prawie tysiącletniej historii był świadkiem kształtowania się Państwa Polskiego i ważnym 
ośrodkiem kultury i duchowości przez wiele wieków. Zwiedzanie z przewodnikiem. Możliwość 
zakupu benedyktyńskich produktów (zioła, piwa, nalewki, kosmetyki) 

• obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 3  

• Śniadanie, wykwaterowanie 

• WIELICZKA – (bilet) najsłynniejsza kopalnia soli w Polsce, którą rocznie odwiedza około miliona 
turystów. Przejście trasą turystyczną z przewodnikiem, która zajmuje około trzech godzin. 

• Obiad w drodze powrotnej 

• Powrót na miejsce zbiórki  

 
 
ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE: autokar + opłaty, ubezpieczenie NNW, VAT, bilety wstępu oznaczone jako 
(bilet), pilot, przewodnicy, 2x nocleg, wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiadokolacja, 1x obiad, pozostałe 
koszty organizatora, 
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