Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau
Opis:
Muzeum powstało w 1947 roku, obejmuje tereny kompleksu KL Auschwitz - (Auschwitz I) w Oświęcimiu oraz
obozu Birkenau (Auschwitz II) w Brzezince. Obóz jest rocznie odwiedzany przez miliony ludzi z całego świata i
tak jak więźniowie przechodzili oni przez bramę, która wieńczy kłamliwe motto „Arbeit macht frei” - „praca
czyni wolnym ". W 1979 r. KL Auschwitz-Birkenau wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
KL Auschwitz jest symbolem terroru, ludobójstwa i Holocaustu. Pierwszy transport polskich więźniów
politycznych, przybył tu w dniu 14 czerwca 1940 roku. W 1942 roku obóz stał się centrum eksterminacji
europejskich Żydów. Oprócz Żydów, Polaków, Romów, Rosjan, Czechów, Białorusinów, Francuzów, Niemców i
Austriaków, Słoweńców, Ukraińców, byli tu więźniowie z każdego kraju w Europie. W końcu 1944 roku, w
obliczu ofensywy Armii Czerwonej, naziści postanowili zatrze& $lady zbrodni, rozebrano część budynków,
niektóre komory gazowe zostały wysadzone, sukcesywnie niszczono dokumenty zbrodni. Więźniów zdolnych do
marszu ewakuowano w głąb III Rzeszy. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz wraz z 7 tys
pozostawionych jeńców. Liczbę osób zamordowanych w latach 1940 -1945 szacuje się na około 1,1 - 1,5 mln.
Program:
• Wyjazd z Krakowa
• Dojazd i zwiedzanie Auschwitz (O$wi'cim)
• Przejazd i zwiedzanie Auschwitz II-Birkenau (Brzezinka)
• Powrót do Krakowa
Składowe usługi - co zawiera
Odbiór z hotelu
Opiekę pilota w języku angielskim
Transport klimatyzowanym busem
Przewodnika po muzeum
Wszystkie opłaty (bilety)
Powrót na miejsce odbioru
Czas trwania całej usługi:
Całość około - 6-7 godzin.
Transport busem - 3-4 godziny
Zwiedzanie pieszo - około 3 godzin
Okres realizacji usługi:
Cały rok
Poszczególne dni realizacji usługi:
Codziennie
Godziny realizacji usługi z ewentualnym podziałem na języki:
Od 1.05 do 30.09 "
8.30 " angielski
12.00 " angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski
Od 01.10 do 30.04 "
10.30" angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski
Start wycieczki:
Odbiór z hotelu
Języki w jakich jest realizowana usługa:
angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski
pozostałe języki po konsultacji z działem sprzedaży

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perfect Hotels Sp. z o.o., Ul. Wiosenna 10g, 30-237 Kraków, NIP: 677 23 46 629, REGON: 121304568, KRS: 0000364735
Adres do korespondencji: Aparthotel Pergamin, ul. Długa 26, 31-146 Kraków

Ceny:
Dziecko do 5 roku życia - gratis
Dziecko do 15 roku życia - 60 PLN
Student do 25 roku życia - 105 PLN
Normalny - 125 PLN
Uwagi
Podczas wycieczki nie ma dłuższych przerw niż 10 minut a w muzeum nie wolno spożywać żywności, palić
papierosów, robić zdjęć w budynkach, zachowywać się głośno.
Cena nie obejmuje opłaty za fotografowanie i filmowanie video
Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszych hoteli:
ApartHotel Pergamin
Pergamin Apartments

tel.: +48 12 630 91 65;
tel.: +48 12 430 33 03;

e-mail: recepcja@hotelpergamin.pl
e-mail: apartments@hotelpergamin.pl
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