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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 060/19 
 

 
 

 
 

Na zájezd jsou volná místa. 
 

Poznávací zájezd do Dolního Slezska, které se od ostatních oblastí Polska liší nesmírným bohatstvím architek-

tonických památek.  

Odjezd: sobota 11. 5. 2019.  

Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 7.00 hodin, Hořice, 

autobusové nádraží 7.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží 7.40 – 8.00 hodin, Jaroměř, vlakové nádraží 

8.15 hodin.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem v 8.03 

hodin z Liberce a s příjezdem do Jaroměře v 8.13 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 6.06 hodin a s příjezdem do 

Hradce Králové v 7.51 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění 

těchto vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.  V případě, že na některé 

nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Návrat: neděle 12. 5. 2019.  

Předpokládaný příjezd do Jaroměře v 19.00 hodin a Jičína ve 20.30 hodin.  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, pásy na všech sedadlech a s toaletou (včetně prodeje klasic-

kých nápojů) zajišťuje AD – Zikmund.   

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úra-

zu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 48,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji. Děti musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: hotel SLAK, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení.   

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře individuálně v centru města.  

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro zájezd poznávací zájezd. 

Vstupné: KSIAŽ – zámek 35 zlotých. SWIDNICA – kostel Míru 10 zlotých. JAWOR – kostel Míru 10 

zlotých. BOLKÓW – hrad 10 zlotých. WROCLAW – Národní hala (Hala století) 8 zlotých. Věž katedrály 5 

zlotých. Mrakodrap Sky Tower 16 zlotých. 
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Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun do Polska. KSIAŽ – třetí největší zámek v Polsku s více než 400 

místnostmi. Je položen na vysokém skalnatém ostrohu nad říčním údolím. SWIDNICA – kostel sv. Trojice, 

gotický kostel sv. Václava a Stanislava s bohatým barokním interiérem, historické náměstí s kašnami. JAWOR 

a SWIDNICA – kostely Míru jsou zapsány na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší kos-

tely s dřevěnou kostrou v Evropě. Výklad v českém jazyce. WROCLAW (Vratislav) je jedno z nejkrásnějších 

měst, které založil český kníže Vratislav. Právě zde bylo založeno biskupství. TRHOVÉ NÁMĚSTÍ – druhé 

největší náměstí v Polsku, k odpočinku zvou romantické hospůdky a kavárny.  RADNICE – jedna 

z nejvýznamnějších ukázek gotické architektury ve střední a východní Evropě. KRÁLOVSKÝ PALÁC – 

v barokním paláci je umístěno národopisné a archeologické muzeum. KOSTEL SV. ALŽBĚTY – zajímavá 

gotická bazilika s vysokou věží. TUMSKÝ OSTROV – atraktivní oblast s mnoha památkami. Katedrála Jana 

Křtitele se vyznačuje směsicí slohů, gotický kostel Nejsvětější Panny Marie Na písku.  

2. den: WROCLAW – zastávka u Národní haly, která je zapsána na Seznamu kulturních památek UNESCO.  

JAWOR – kostel Míru, největší hrázděná stavba na světě. BOLKÓW – městečku vévodí impozantní hrad. 

KRZESZOW – cisterciácký klášter nazývaný „perla slezského baroka“. Největším pokladem baziliky Nane-

bevzetí je obraz Laskavé Matky Boží, který je nejstarším mariánským obrazem v Polsku. Bazilika je považová-

na za jeden z nejhezčích barokních svatostánků v Evropě. Návrat do 20.30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


