
  

 
Termín: Advent 2022               Číslo zájezdu: 8103                              Cena: 1 130,- Kč 

 

VÁNOČNÍ WROCLAW 
 
1. DEN: 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Polska a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do Wroclawi - hlavního města Slezska a čtvrtého největšího 
města v Polsku. Čeká nás procházka historickým centrem města, mimo jiné i přes ostrůvky protkané půvabně 
podsvícenou sakrální architekturou - nejstarší část města katedrální Ostrów Tumski s kostelem sv. Kříže a katedrálou 
sv. Jana, kostel sv. Marcina, Mlýnské mosty, majestátný kostel sv. Anny, most sv. Jadwigy a mnohé další. Těšit se 
můžeme na vánoční trhy na hlavním náměstí Rynek a v jeho okolí. Můžeme mít i krátké osobní volno v pěší zóně 
centra města, které můžeme využít k občerstvení nebo nákupu suvenýrů. Zájemci budou moci vyjet na vyhlídku věže 
Sky Tower, která je nejvyšší budovou ve Wroclawi a odkud se z 49. patra naskýtá úchvatný výhled na město. V 
odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
   
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí: cca 20 PLN pro studenty do 18 let 
 
Poznámky: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


