
 

IČ: 260 49 538           Katalog: str. 105 

CK Kellner Písek  

Poznávací zájezdy 2019 

KRAKOV A OSVĚTIM 
víkend polských dějin 

 

Termíny:  24.05. – 26.05. 2019 
                 20.09. – 22.09. 2019 
Cena: 3.250 Kč 3.150 Kč  

(Sleva: FIRST MOMENT) 

Náš zájezd vás povede po stránkách polských dějin na turistiky nejatraktivnější místa v Polsku, vesměs 
památky UNESCO. Na celý den vám propůjčí nejvýznamnější historické město země. Krakov jako jediný z 
polských velkoměst nebyl zničen za 2. světové války a tak jeho památky mohou vyprávět o slávě města, které 
bylo po staletí metropolí země. Ve středověku i raném novověku zde sídlili králové, což vypráví jejich rezidence 
Wawel. Jedno z největších středověkých náměstí v Evropě vypovídá o bohatství krakovských měšťanů. 
Židovská čtvrť se synagogami svědčí o tom, že Krakov nebyl jen městem etnických Poláků. Soužití se Židy 
ukončilo až rasistické šílenství německého nacismu, které v blízkosti Krakova vedlo ke zřízení největšího 
vyhlazovacího tábora v dějinách Evropy. Jeho plynové komory sprovodily ze světa jeden a čtvrt miliónů lidí. Až 
nám historie nažene husí kůži, napochodujeme pod zem, abychom pocítili, jakou má chuť největší evropský 
solný důl. V království soli budeme procházet štolami a obdivovat slané sochy, kaple i lustry. A protože kolorit 
Polska utváří i vřelý vztah ke katolické víře, musíme se cestou domů zastavit u barokní kalvárie, která od 
začátku 17. století imituje biblický Jeruzalém.  

  
1. den - odjezd v pozdních večerních hodinách. Noční přejezd do Polska. 2. den - celodenní prohlídka 
Krakova: královská rezidence Wawel, nábřeží Wisly, katedrála (královské hrobky), Královská cesta, Hlavní 
náměstí – jedno z největších středověkých náměstí Evropy, starobylé krámky – sukenice, kostel Panny Marie  
s největším gotickým oltářem na světě, Barbakan, židovská čtvrť se synagogami aj., nocleh. 3. den - exkurze 
do solných dolů Vělička (až 130 m hluboko, kaple, sochy reliéfy – vše ze soli, památka UNESCO), prohlídka 
tábora Osvětim – Birkenau (největší nacistický koncentrační tábor, památka UNESCO). Přejezd do ČR.  
V nočních hodinách návrat domů. 
 
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu*** se snídaní v pokojích s vlastním příslušenstvím, dopravu autobusem  
s klimatizací a WC, služby průvodce a pojištění CK proti úpadku. 
 
Příplatky: 1x večeře – 330 Kč, jednolůžkový pokoj – 300 Kč.  

 
Nástupní místa:Trasa A – České Budějovice, Vodňany, Strakonice, Písek, Příbram, Dobříš, Zbraslav, Praha, 
po dohodě s CK Kellner Brno, Ostrava a odpočívadla na dálnici na trase Praha, Brno, Ostrava. 
Trasa B – Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha. 
  

  


