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KIRÁNDULÁS KRAKKÓBA 
 

Időpont:  2016. október 14-16.  
             (3 nap/2 éj) 

  

 
 

Részvételi díj  
(gyermekekre külön kedvezményt nem tudunk biztosítani) 

 

VPDSZ tagjai és közvetlen hozzátartozói részére:  
45.900 Ft/fő helyett  

 

39.900 Ft/fő 
 

Utazás: nyugati típusú légkondicionált emeletes autóbusszal 
Útvonal: Miskolc – Budapest – Auschwitz – Krakkó – Zakopane – Budapest – Miskolc  
 
Szállás: hotel*** (Krakkó déli, kertvárosi, csendes  
 részén fekszik.) 
 
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban  
Ellátás: 10.15-16-án reggeli a szállodában, 
 10.14-én vacsora a szállodában, 
 10.15-én vacsora Krakkóban, a belvárosban,  
 10.16-án ebéd Zakopanéban. 

 

Program:  
1. nap (10.14.) 

 
Indulás reggel Miskolcról, majd Budapest érintésével érkezés a kora 
délutáni órákban Auschwitzba. Idegenvezetéses látogatás a tábor 
főbb épületeiben, kiállításainak megtekintése, majd Birkenau 
bejárása. Az idegenvezetés magyar nyelven, két csoportban történik 
(látogatás kb. 3 és fél óra).  
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Utazás Krakkóba. Szálláshely elfoglalása, vacsora. 

 

 

1. nap (10.15.) 
 
Reggeli után, 09:00 órától Krakkóban városnézés, a 
város nevezetességeinek megtekintése: Királyi 
várnegyed – Wawel domb, Katedrális (belépő: 12 
PLN), Királyok útja, Posztócsarnok, Barbakán, 
Collegium Maius.  
Fakultatív belépő a Királyi Apartmanokba: 25 PLN. 
 
Szabad program, vásárlási lehetőség.  

       
      Vacsora egy belvárosi étteremben. 
 
 
 
 

2. nap (10.16.) 
 

 
 
Reggeli után indulás Zakopaneba, ahol gyalogos városnézés 
keretében sétálóutca, a sajtpiac és a Gurál fatemplom megtekintése. 
 
Ebéd egy helyi étteremben.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kedvező időjárás esetén siklóval utazás a Gubalowkára  
(kb. 21 PLN/retur), ahonnan gyönyörű panoráma tárul a 
hegyvidékre. 
 

 
Ezt követően utazás Szlovákián keresztül Magyarországra. Érkezés Miskolcra az esti órákban. 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

 az utazást, útdíjat és parkolási díjakat, 

 a szállást költségét, mely magába foglalja a reggelit is,  

 első és második nap vacsora, valamint a harmadik nap ebéd költségét (az étkezések egységesek, 
vegetáriánus menü igényt a jelentkezési lapon kérjük jelezni) 

 az idegenforgalmi adót, 

 a programokat (auschwitz-i költségeket: helyi idegenvezetőket, csoportos foglalási díjat) 

 az utaskísérő idegenvezető költségét.  



Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete  
1131 Budapest, Fivér u. 4/c.  1558 Budapest, Pf.: 26  

  412-2587  Fax: 412-2585  E-mail: titkarsag@vpdsz.hu 

 

 
 
Nem tartalmazza az egyéb (piros színnel jelölt) belépők költségét, valamint a BBP biztosítás díját (egyénileg 
szükséges megkötni).  
 
Az autóbusz Miskolcról indul és megáll Budapesten is. 
 
Jelentkezni a titkarsag@vpdsz.hu e-mail címen (másolatot kérünk a gebelnok@vpdsz.hu címre küldeni) lehet 
a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével.  
 

Jelentkezési határidő: 2016. október 05. 
 

A részvételi díj összegét a foglalás visszaigazolása után az abban megadott módon kell majd utalni. 
 

A kirándulás minimum 48 fő jelentkezése esetén kerül lebonyolításra, a jelentkezések regisztrálása érkezési 

sorrendben történik!  
 
A kirándulásra elsősorban szakszervezeti tagok jelentkezését várjuk, amennyiben marad még szabad 
hely a jelentkezési határidő lejártát követően, csak akkor tudjuk nem szakszervezeti tagok jelentkezését - a 
teljes ár megfizetése mellett – befogadni. (Jelentkezési lap természetesen addig is elküldhető a sorrendiség 
miatt is, de visszaigazolás e kollégák részére csak a határidő lejártát követően várható.) 
 
Egyéb, utazással kapcsolatos információk a jelentkezések lezárását követően az érintetteknek kerülnek 
közvetlenül kiküldésre. 
 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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