
 

 

 

 

KRAKOV, OSVĚTIM 
 
 

Termín: jaro 2010                         Číslo zájezdu: 8001                       Cena: 2 100,- Kč 

 

Program: 

1. den: 

- odjezd po půlnoci od budovy školy směrem na Olomouc a Český Těšín. Přejezd autokarem do Polska s potřebnými 

zastávkami 

- ráno příjezd do Krakova. Prohlídka centra města (třetího největšího města Polska, dřívějšího královského města, 

kde se nejvíce ze všech polských měst zachovaly cenné historické památky). Gotický mariánský kostel, svérázná 

tržnice Sukiennice, historická židovská čtvrť Kazimierz, půvabná zákoutí a uličky starého města 

- po poledni odjezd k městu Osvětim, v jehož předměstí vybudovali v r. 1940 nacisté koncentrační tábor Auschwitz I 

a Auschwitz II - Birkenau 

- prohlídka koncentračních táborů s místním českým průvodcem, možnost shlédnutí filmu (15 minut) o osvobození 

koncentračního tábora na konci 2. světové války 

- odjezd na ubytování v mládežnické ubytovně 

2. den: 

- po snídani pokračování v prohlídce Krakova. Královský hrad Wawel s palácem (71 komnat, sbírky obrazů a 

nábytku) a královskou katedrálou (hrobky polských králů vč. Hrobu Vladislava Lokýtka, Kazimíra Velikého nebo 

maršála Pilsudského, kostelní zvony aj.) 

- návštěva muzea Czartoryski, kde je originál obrazu Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinciho 

- při cestě zpět zastavení v městečku Wadowice, rodišti zesnulého papeže Jana Pavla II. (nachází se zde socha Jana 

Pavla II., z které vyvěrá pramen údajně s léčivými účinky) 

- odjezd zpět do České republiky, návrat v pozdních večerních hodinách 

 

 

V ceně je zahrnuto: 

- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnické ubytovně ve vícelůžkových pokojích, snídaně 

- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál 

- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 

 

V ceně není zahrnuto: 

- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka xx PLN) 

 

Poznámky: 

- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 

 


