
Advent Zakopanéban és Krakkóban 

2019. december 12-14. (csütörtök-szombat) 

 
1. nap (csütörtök): Indulás reggel 7:00 órakor Budapestről. Folyamatos utazás a Budapest 
Dunakeszi–Vác–Parassapuszta (határ) útvonalon. Délelőtt 960-980 méter magas Donovaly 
hágón tartunk pihenőt, ezt követően délután megérkezünk Zakopanéba. A szálláshely 
elfoglalását követően közös sétára indulunk Zakopanéban. Látni fogjuk a Tátra Múzeumot, 
a belváros Krupówki nevű sétálóutcáját, a Kiválók temetőjét, a częstochowai Szűz Mária 
tiszteletére szentelt fatemplomot és a gurálok jellegzetes faházait. Sétánk végén közösen 
siklózunk a Gubałówka hegyoldalra, ahonnan 1123 méteres magasságból jó idő esetén a 
Magas-Tátra lengyel oldalának legszebb arca tárul elénk. A siklózást követően szabad 
program Zakopanéban. Érdemes ismerkedni a helyi éttermekkel, ahol nem csak nagyszerű 
lengyel fogások, de a forralt bor mellett forró sör is kapható tél idején. Szállás Zakopanéban. 
 
2. nap (péntek): Reggeli után Krakkóba utazunk. A Kárpátok északi részét elhagyva 
látványos útvonalon érkezünk meg Lengyelország korábbi fővárosába, amelyet manapság is 
az ország kulturális fővárosának neveznek. Az egész napunkat Krakkóban töltjük el. Délelőtt 
városnézést tartunk Krakkó világörökségi belvárosában (Posztócsarnok, Wawel 
Székesegyház, Királyi Palota, Jagelló Egyetem), a városnézés után pedig délutáni 
szabadidő áll rendelkezésre. A belvárosban sok ebédelési lehetőség és Európa egyik 
legszebb karácsonyi vására fogad bennünket. Késő délután visszautazunk Zakopanéba. 
Szállás Zakopanéban. 
 
3. nap (szombat): Reggeli után elhagyjuk a szállodát és csomagjainkat bepakoljuk a 
buszba. Ezt követően fakultatív lovas kocsizásra indulunk Zakopanéban. Az egyórás 
programon 20-25 fős szekereken visznek körbe minket a fővárosban, egészen a híres 
zakopanei síugró-sáncig kerülünk a kocsikkal. (A fakultatív programra előzetesen szükséges 
jelentkezni, a helyszínen készpénzben fizetendő 60 zloty/fő.) Utána ebédidőben szabadidő 
Zakopanéban, majd délután 15:00 óra körül elindulunk Budapest felé, ahová az esti órákban 
érkezünk meg.  
 
 
Részvételi díj: 34.900 Ft/fő (utazás, szállás két éjszakára, reggeli, idegenvezetés). 
Minimális létszám: 40 fő 
 
Fizetési ütemezés: 14.900 Ft/fő előleg szeptember 15-ig, 20.000 Ft/fő hátralék október 31-
ig fizetendő. 
 
Szállás: Hotel Gromada** belvárosi szálloda kétágyas szobáiban. Egyágyas szoba felár 
ellenében kérhető. 


