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ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ВИХІДНІ У КРАКОВІ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
06:00 - збір групи  м. Львів. Площа 

Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

06:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону.  
Оглядова екскурсія у Кракові. Розташований на півдні Польщі Краків 
є одним із найдавніших міст Європи і перлиною національної 
культурної спадщини. Він з гідністю роками слугував столицею і 
резиденцією королів. Це надзвичайне місто, що лежить над рікою 
Віслою – найбільшою з польських рік, приваблює туристів із усього 
світу. Тут на невеликій площі старого міста розташувався знаменитий 
Вавель - королівська резиденція, де відбувалися церемонії коронації 
польських монархів, Флоріанські ворота з барбаканом та залишками 
оборонних мурів, Маріацький костьол з унікальним шафковим 
вівтарем роботи нюрнберзького майстра Віта Стоша та щогодинною 
незавершеною мелодією "хейнал" від трубача, центральна площа 
Ринок – найбільша площа середньовічної Європи з торговими 
сувенірними рядами Сукєнніц і безліччю затишних колоритних 
кав'ярень та ресторанів. Незважаючи на пору року і час доби, Краків 
прекрасний і гостинний до мандрівників.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
Вільний час.  
Переїзд в готель, поселення. 

ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю. 
Вільний день у Кракові. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Королівська копальня солі у Вєлічці 38€, діти до 12 років 33€. 

Понад 700 років тут видобували сіль і за цей час вирили 194 км 
тунелів та 2040 камер! Сьогодні соляна копальня Вєлічка біля 
Кракова — це унікальна підземна архітектура і витвір 
скульптурного мистецтва.  
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Тепер тут можна слухати концерти і меси, спостерігати за 
спортивними змаганнями, відвідати медичний центр, 
заночувати в міні-готелі чи відправити листівку з єдиного такого 
у світі підземного поштового відділення. А які тут виходять 
фотографії в камері Миколи Коперника з брили зеленої солі чи 
в каплиці блаженної Кінги, яка є найбільшим у світі підземним 
храмом на глибині 101 м! Господарі копальні Вєлічка 
симпатичні гномики-краснолюдки запрошують тебе до свого 
підземного соляного королівства! 

Переїзд у Львів. 

 

ДЕНЬ 3-й 

Орієнтовно прибуття у Львів о 01:00.  
 


