UPŘESNĚNÍ PROGRAMU ZÁJEZDU
Odjezd autobusu 22. 9. 2018 v 7.00 hod od Zimního stadionu v Opavě
•
•

•
•

Národní park Stolové hory – příjezd cca 10:00 hod – vesnice Karlow – pokladna
Bludné skály – pěšky 3 km, průchod skalním městem – cca 1 hod (5,00 zł =
zlevněné vstupné, 10,00 zł = obyčejné vstupné)
dále směrem turistický výšlap na Velký Sczeliniec (919 m) – rozhledy z vrcholu,
další skalní město – zpět k autobusu do Karlowa

odjezd cca v 16 hod do Swidnice – příjezd v 18 až 19 hod – ubytování, večeře,
vycházka městem ke Kostelu Míru – památka UNESCO
v případě počasí nevhodného pro turistiku – aspoň Bludné skály, dále možno
město Klodzko, poutní místo Wamberzyce – budeme řešit dle konkrétní situace...

23. 9. 2018
• snídaně v 7:30 hod, odjezd v 8:30 hod do Wroclawi – cca 1 hod
• prohlídka památek
• Tumský ostrov
o církevní památky – výhled z věže kostela sv.
(do některých částí kostela vstupné = cca 5,00 zł)
o Staré město – Univerzita – návštěva Leopoldovy auly

•

Jana

Křtitele

o historické stavby kolem Rynku, Solný trh
o Hala století – v případě časové rezervy
cena = plné vstupné od 12 zl, snížené pro seniory a studenty od 9 zl
odjezd v 16:00, příjezd do Opavy cca v 19 hod k Zimnímu stadionu

NEJ zájezdu
NP Stolové hory
panoramaticky a krajinářsky NEJatraktivnější pohoří Sudet
Sczeliniec wielky – NEJvyšší část masivu
Bludné skály – NEJatraktivnější část Stolových hor
Swidnica
Kostel Míru – NEJstarší církevní stavba s dřevěnou kostrou v Polsku
(památka UNESCO)
Klodzko
NEJvětší a NEJzachovalejší pevnost svého druhu v Polsku
Wroclaw
Hala století – památka UNESCO – NEJstarší (první) modernistická
železobetonová stavba na světě
Sloup sv. Jana Nepomuckého – NEJvyšší pomník českého světce (9,5 m)
Rynek – 2. NEJvětší náměstí v Polsku (1. je v Krakowě)
Univerzita – dnes NEJvětší v Dolním Slezsku
Cena zájezdu zahrnuje dopravu, jeden nocleh s polopenzí v hotelu FADO ve
Swidnici (http://fado-swidnica.hotels-lower-silesia.com), vedení zájezdu, režii CK vč.
pojištění proti úpadku CK, DPH.

Cena nezahrnuje mj. žádné pojištění, vstupy.
Ceny, které jsou uvedeny u jednotlivých míst, jsou převzaty z internetu a většinou se
jedná o ceny cca z roku 2016. Pro přibližné stanovení vašich potřeb jsou snad
dostačující. Nezapomeňte na plavky nebo na večerní procházku po Swidnici…
Doporučujeme přibalit vhodný povzbuzující lektvar, který bude podáván během cesty
v malých dávkách klasicky z rukou naší zkušené hostesky ☺
V sobotu 22. 9. 2018 v 7:00
se na vás všechny těšíme !

