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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 940/18   

 

 
 

Termín: sobota 15. prosince 2018  

Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 5.00 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.20 hodin, Lázně 

Bělohrad, kancelář CK 5.40 hodin, Hořice, autobusové nádraží 5.55 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží 

– stanoviště I. 6.25 hodin, Jaroměř, vlakové nádraží 6.50 hodin. 

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

užít vlaku s odjezdem z Liberce 4.00 hodin a s příjezdem do Jaroměře 6.14 hodin.  

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 (21.42 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 

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, stornopoplatků, úrazu a ztrátu 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 poznávací zájezd v zimním období. 

Vstupné: minimální, případně žádné 

Vedoucí: Pavel Bičiště, tel. 731 775 602. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé  

volat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře.  

Dopravce: AD – Zikmund. 

Program 

Prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst. 

Město 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. UNIVERZITA – Leopoldina hala. TUMSKÝ OSTROV – atraktivní oblast s mnoha památka-

mi. Katedrála Jana Křtitele se vyznačuje směsicí slohů, gotický kostel Nejsvětější Panny Marie Na Písku.   

Za vánoční atmosférou.  

I v Polsku se v mnoha městech konají tradiční adventní trhy. Zde vás čeká advent s nezaměnitelnou atmosférou, 

s kulisou koled a vůněmi pražených mandlí, bramborových placek, opékaných klobás, svařeného vína a vynika-

jícího punče.  

V příznivých cenových relacích si budete moci 

nakoupit tradiční vánoční výrobky. Pulty jsou zde 

plné vánočních drobností, ozdob a nejrůznějších 

dárků.  
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