Královské město Krakow a Solné doly Wieliczka
- památky zapsané na seznamu UNESCO ve dnech 29.- 30.dubna -1.května 2022 (pátek - neděle)
Program zájezdu:
1.den: Odjezd účastníků zájezdu v pátek ráno v 6.00 z Ivančic, v 6.40 z Brna z obvyklých nástupních
míst, která budou účastníkům upřesněna. Cesta do Polska směrem Vyškov, Olomouc-- dopoledne
příjezd do Krakowa. Během pobytu prohlídka návrší Wawel, kde se nachází královský Zámek Wawel
a Katedrála s kaplemi, věže zámku, pokladnice a zbrojnice, muzeum, dračí sluj a další
pozoruhodnosti, které jsou na Wawelu k prohlédnutí. Ve středu města navštívíme: Rynek Glówny
kde stojí za pozornost několik budov a památníků: Sukienice, Radnice, Kosciol Mariacki s tradicí
Hejnal, kostely na Rynku, podzemí pod Rynkem, galerie a muzea: Muzeum narodowe, Jagellonská
univerzita-Collegium maius, barokní kostel sv. Anny (pauza na oběd - restaurace v blízkosti Rynku).
2. den: Navštívíme Solné doly Wieliczka, kde během staletí vznikala krásná umělecká díla ze soli a
je zde nádherná kaple. Prohlídka je zajištěna s českým výkladem.

Dále pokračuje 2. den prohlídka města Krakowa v místech, kudy procházela Královská cesta - zde
je středověké fortifikační opevnění barbakan a Florianska brána, památník slavné bitvy a parky v
místech původních hradeb. Možná je prohlídka sakrálních památek - významných kostelů - ve
středu města a historického divadla.

3. den: Prohlídka další části Krakowa, kde se nachází židovská čtvrt Kazimierz, s památkami: Stará
synagoga, nyní muzeum, starý a nový židovský hřbitov, synagoga Remuh, ulice Szeroka, kde byly
natáčeny scény pro film Schindlerův seznam, Vysoká synagoga a další objekty židovské čtvrti, včetně
obrovské baziliky Božího těla. V neděli bývaly vstupy do některých galerií bez poplatků – např.
Obrazová Galerie v Sukienici, která patří pod Muzeum narodowe, doporučuji prohlídku.
Odpoledne odjezd z Krakowa zpět do ČR. Předpokládaný příjezd do Brna do 21.00 hod. Během cesty
tam i zpět se dodržují pauzy podle směrnice přepravního řádu. Nealkoholické i ostatní nápoje a
káva jsou nabízeny během cesty v autobuse.
Orientační ceny vstupného: Solné doly Wieiczka: 100,-- Zlotych, sleva je pro seniory, děti a studenty
po předložení dokladu, možno zaplatit v hotovosti v zlotych i v Kč cestou v autobuse; Královské
komnaty na zámku Wawel: 40,--Zlotych (individuálně, nebo + příplatek za český výklad).
Individuální vstupy: Zbrojnice a klenotnice 30,--Zl., Podzemí pod Sukiencí 30,-- Zl. Výstupy na věže:
10,--Zl, Královská hrobka 30,- Zl, Muzeum Jana Pavla II. 10,-- Zl., Dračí sluj 5,--Zl. Individuální vstupy
si platí každý zvlášť podle zájmu, co navštíví. Ceny mohou být sezónní.
Cena zájezdu: 3.600,-- Kč zahrnuje: dopravu a služby dopravce, silniční a rezervační poplatky,
parkovné, 2x ubytování je zajištěno (v jedno-dvou-třílůžkových lůžkových pokojích) v EKO Motelu
se zaplacenými snídaněmi, které jsou formou bufetu s volným výběrem potravin a nápojů; a se
zaplacenými večeřemi; cena zahrnuje služby místní průvodkyně.
Záloha na zájezd je 2.000,-- Kč, zájemci uhraďte prosím do 20. 3. 2022 nebo v termínu dle dohody,
doplatek 1.600--Kč prosím uhradit nejpozději do 10. 4. 2022.
Doporučuji zajistit si cestovní pojištění na 3 dny pro pobyt v Polsku.
Závazné přihlášky přijímám ihned, zájemci hlaste se prosím nejpozději do 10. března 2022, nutno
objednat vstupy do Solných dolů a na Wawel (rezervace vstupu pro přesný počet zájemců).
Bližší informace ráda sdělím, číslo účtu pro platbu napíšu.

Přihlášky přijímá:
Mgr. Pavla Faltýsková, e-mail: pavla.faltyskova@centrum.cz

mobil: 606 106 817

