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Czocha – dosud neobjevený zámek. 
Poznávací zájezd do Dolního Slezska. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Termín: středa 8. května 2019  

Nástupní místa: Hořice, autobusové nádraží 5.30 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 5.50 hodin, Nová 

Paka, autobusové nádraží 6.10 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin, Turnov, vlakové nádraží 7.30 ho-

din (přestávka), Liberec, vlakové nádraží 7.50 hodin. 

Účastníkům z Pardubic, Hradce Králové a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem z Pardubic v 5.02 

hodin a s příjezdem do Turnova v 7.17 hodin.   

Návrat: předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 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 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.  

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, stornopoplatků, úrazu a ztrá-

tu zavazadel za celkovou částku 20,- 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. 

Vybavení: běžné pro zájezd s pěší turistikou. 

Vstupné: BOLESŁAWIEC – 20 PLZ, děti 10 PLZ. CZOCHA – prohlídka hradu 25 PLZ. Doporučujeme něko-

lik dalších zlotých na nákup občerstvení a suvenýrů. 

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

Program 

Odjezd dle rozpisu.  

BOLESŁAWIEC – exkurze 

do keramické manufaktury. 

Uvidíte všechny fáze výroby, 

jak se vyrábí keramika. S prů-

vodcem se budete moci se-

známit od výroby keramické 

hmoty přes proces odlévání 

forem, ruční soustružení, čiš-

tění, vypalování, zdobení, za-

sklení až po konečné a druhé 

vypalování.  

CZOCHA – majestátní hrad 

připomínající moravský Bou-

zov se vypíná na vysoké skále 

nad Lešňianským jezerem. I 

jeho romantické okolí stojí za 

návštěvu. A důvodů, proč tuto 

památku navštívit, je řada. Je to česká historie a zejména tajemství a záhady. Víc vám poví průvodce zájezdu.  
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