Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 8011

Cena: 1 900,- Kč

SLEZSKO HOREM DOLEM
1. DEN: STOLOVÉ HORY, WROCLAW
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v časných ranních hodinách. Autobusem pojedeme směrem na Českou Skalici do
Polska do Kladské kotliny a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. Jako první absolvujeme procházku
v Národním parku Stolové hory v oblasti vyvýšeného pískovcového labyrintu Szczeliniec, kde skály z pískovce a
slínovce vytvářejí bizarní útvary a bludiště a nabízejí úchvatný výhled do okolní krajiny. Po poledni odjedeme do
Wroclawi, v případě časové rezervy se krátce zastavíme v příjemném městečku Zabkowice, kde se projdeme
historickým centrem k místní šikmé věži. V pozdní odpoledne přijedeme do Wroclawi - hlavního města Slezska a
čtvrtého největšího města v Polsku. Čeká nás podvečerní procházka městem 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. Poté budeme
mít krátké osobní volno v pěší zóně centra města s možností večerního občerstvení. Večer odjedeme na ubytování.
2. DEN: WROCLAW, SWIDNICE, KSIAZ, OSÓWKA
Po snídani se vrátíme do historického jádra Wroclawi - absolvujeme procházku historickým jádrem města po stopách
skřítků, jedné z nejoblíbenějších turistických atrakcí, kterou je Wroclaw doslova protkána a „zakopnout“ o ně lze skoro
na každém kroku. Poté odjedeme do Swidnice, kde se nachází největší dřevěná církevní památka Evropy - kostel Míru
sv. Trojice zapsaný na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po poledni přejdeme k zámku
Książ - jednomu z nejkrásnějších a zároveň největších polských zámků s více než 400 místnostmi. Pod zámkem byly
vyhloubeny podzemní chodby a s největší pravděpodobností zde byl připravován jeden z hlavních stanů Adolfa Hitlera.
V případě časové rezervy budeme mít možnost navštívit přilehlou botanickou zahradu. Na závěr navštívíme tajuplné
podzemní Hitlerovy fabriky v polské Osówce, hlavní a nejrozsáhlejší podzemní komplex z Hitlerových tajných měst
postavených v dolním Slezsku. Čeká nás prohlídka s místním průvodcem. V podvečerních 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
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích se sociálním zařízením na patře
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura 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: 60-70 PLN pro studenty do 18 let
Poznámky:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících

