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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 810/18   

 

 
 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: sobota 12. května 2018 (pozor změna termínu). 

Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 5.40 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.10 hodin, Hořice, autobu-

sové nádraží 6.20 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 6.50 - 7.10 hodin, Jaroměř, vlakové ná-

draží 7.40 hodin. 

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu, Semil, Staré Paky a Dvora Králové, doporučujeme využít 

vlaku s odjezdem z Liberce 4.29 hodin a s příjezdem do Jaroměře 7.34 hodin (ve Staré Pace přestup).  

Návrat: předpokládaný příjezd do Jaroměře v 19.30 hodin, Hradce Králové ve 20.00 hodin a cílového místa v 21.00 

hodin. V Jaroměři je možný přestup na rychlík směr Liberec s odjezdem v 19.42 hodin. 

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 ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Děti do 15 let musí mít vlastní 

cestovní pas. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s vycházkami. Vhodné je teplejší oblečení do jeskyně. Vstupné uhradí ve-

doucí zájezdu hromadně a od účastníků vybere ve zlotých. V případě, že účastníci budou chtít vstupné zaplatit 

v českých korunách, musí toto nahlásit před zájezdem. 

Vedoucí: Jan Hoška, tel. číslo +420 736 144 421 

Program 

ZLOTY STOK – prohlídka dolu, kde se dříve těžilo zlato s českým průvodcem, včetně jízdy podzemním vláčkem, 

a když to dobře dopadne i lodí. Kouzelný je největší podzemní vodopád v Evropě. Celková délka trasy 2 km. Histo-

rické památky najdete i v samotném městě.  

Zajištěn je český průvodce. Během devadesátiminutové prohlídky navštívíte 3 štoly, podzemní muzeum, podzemní 

vodopád a z Černé štoly vyjedete vláčkem. Vstupné: jednotné zlevněné 18 zlotých. Lze uhradit v českých korunách 

(120,- Kč). 

MEDVĚDÍ JESKYNĚ – prohlídka jedné z nejkrásnějších polských jeskyní. Pěkná krápníková výzdoba, která je 

stále ve vývoji. Z krápníků stéká voda a ty stále rostou. Z parkoviště to je k jeskyni 1,5 km. Prohlídka jeskyně trvá 

asi 45 min. V jeskyni je stálá teplota 6 stupňů. Výklad je zajištěn v polském jazyce. Vstupné: dospělí 25 zlotých, děti 

a studenti 20 zlotých. Lze uhradit v českých korunách (165 Kč, 130 Kč) 

POLANICA ZDRÓJ – moderní lázeňské městečko, vycházka lázeňským parkem, který je kulturní památkou.  

Pěkná je i lázeňská kolonáda. 
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