Zakwaterowanie - Hostel Babilon ul. Jozefa Rostafinskiego 11
Sala - Bistro Piast, ul. Piastowska 47 Kraków

26-29 maja 2022r.
KRAKÓW

X Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów
Znaczków Turystycznych
Plan spotkania
czwartek:
- przyjazd uczestników i zakwaterowanie (od godz.: 13:00) – zamiar przyjazdu przed godz. 13 należy zgłosić
wcześniej do organizatora
- kolacja we własnym zakresie
piątek:
- 8:00 - 9:00 śniadanie (Hostel Babilon)
• Wzgórze Wawelskie
- 10:00 - 14:00 wycieczka
• * Smok Wawelski
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziedziniec arkadowy i Zamek Królewski (z zewnątrz)
Katedra na Wawelu, krypta marszałka Piłsudskiego
(Dzwon Zygmunt i groby królewskie b. ulgowy 14 zł, b. normalny 20 zł)
ul. Kanonicza
ul. Grodzka, gdzie mijamy barokowy Kościół Piotra i Pawła oraz romański Kościół św. Andrzeja
Okno papieskie
Rynek Główny
Sukiennice
Kościół Mariacki - b. ulgowy 10 zł lub b. normalny 15 zł/os
Barbakan
Brama Floriańska

*Spotykamy się o godz. 10:00 na parkingu pod Wawelem ul. Powiśle. Dojazd indywidualny tramwajem, autobusem lub… pieszo. Szczegóły dojazdu
przesłane będą w kolejnych informacjach @.
Z uwagi na dużą liczbę uczestników, zwiedzanie odbędzie się w dwóch grupach („A” i „Z”) z dwoma przewodnikami.

- 14:30 obiad (równocześnie w dwóch restauracjach w centrum Krakowa)
- po obiedzie czas wolny
- 18:00 obiadokolacja (Bistro Piast)
- spotkanie do 22:00
sobota:
- 8:00 – 9:30 śniadanie (Hostel Babilon)
- po śniadaniu czas wolny
- 15:00 obiad (Bistro Piast)
- 16:00 część oficjalna spotkania (Bistro Piast)
- 19:00 kolacja (Bistro Piast)
- spotkanie do 22:00
niedziela:
- 8:00- 9:30 śniadanie (Hostel Babilon)
- 10:00 pożegnanie i wyjazd do domów
Pamiątkowe zdjęcia grupowe będziemy „pstrykać” w zależności od pleneru i dobrego oświetlenia.
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Informacje organizacyjne
ZAKWATEROWANIE

Hostel Babilon

Pokoje typu studio 2+2 (wspólna łazienka na te dwa pokoje, łóżka pojedyncze) – cena 65 zł za
osobę, jeżeli ktoś ma życzenie mieszkać indywidualnie w pokoju jednoosobowym, jest taka
możliwość - pokój jednoosobowy – 120 zł.
Prosilibyśmy o informacje kto z kim chce dzielić studio, przy braku informacji pokoje będą
przydzielane losowo.
W pokojach są ręczniki.
Godziny zakwaterowania: recepcja czynna jest całą dobę. Doba hostelowa jest od 13.00 w dniu
przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu.
Jeżeli ktoś musi przyjechać lub wyjechać w innej godzinie – zgłasza nam taki fakt i my już
ustalamy to z hostelem.
Śniadania - 8:00 – 9:00 – jednorazowo jadalnia nie może nas wszystkich pomieścić, w zależności
od liczby uczestników, będziemy korzystali z jadalni w 2 lub 3 turach, tak aby zdążyć do godz.
10:00 na zbiórkę na wycieczkę. Szczegóły będą rozesłane w informacji @
MENU ŚNIADANIOWE: pieczywo, masło, dżem, miód, wędliny, ser żółty, twarożek, pomidory i
ogórki, jajecznica/jajka gotowane, parówki, płatki kukurydziane, kompot, kawa i herbata.
Komunikacja z hostelu do rynku – Szczegóły będą rozesłane w informacji @.
SALA+POSIŁKI

Bistro Piast

piątek
obiadokolacja godz.: 18:00, po kolacji „rozmowy” do 22:00
menu: krem pieczarkowy z grzankami, karkówka marynowana w czarnuszce podawana z kluskami
śląskimi oraz kapustą czerwoną, kompot, woda mineralna z cytryną
sobota
obiad godz.: 15:00
menu: krem pomidorowy z grzankami, kotlet schabowy podawany z ziemniakami puree, buraczkami
tartymi i surówką z marchewki z jabłkiem, kompot
kolacja godz.: 19:00 (w formie bufetu szwedzkiego)
menu: zapiekanka makaronowa z warzywami, deski różnorodnych wędlin, patera serów żółtych/
pleśniowych, śledź po kaszubsku, patera warzyw: ogórek/ pomidor/ papryka/ cebula, sałatka gyros i
hawajska, pieczywo mieszane, dżem, masło, kawa, herbata
Dodatki: mleko, cukier, cytryny, woda mineralna z cytryną

