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Kód zájezdu: OSV02, bus, hotel, polopenze, 2 dny/1 noc

Krakov, solné doly Velička, Osvětim a
Březinka
1. den - odjezd v časných ranních hodinách kolem 5:00 hod. a příjezd do KRAKOVA
(pobyt od cca 13:00 – 18:00) – prohlídka historického centra s průvodcem (pouze
exteriéry): vrch Wawel tyčící se nad řekou Vislou s Královským hradem s
katedrálou sv. Stanislava a Václava s pozůstatky významných osobností polských
dějin, Rynek (největší středověké náměstí), dům Karla Wojtyly (Papež Jan Pavel
II.), Mariánský kostel. „Alternativně možnost návštěvy židovské čtvrti Kazimierz, kde
se natáčel film Schindlerův seznam. CK na přání zajistí návštěvu továrny Oskara
Schindlera či návštěvu starého židovského hřbitova a synagogy. Oskar Schindler byl
kontroverzní obchodník německého původu, který zachránil cca 1 200 Židů.“ Ubytování
ve Veličce v hotelu 3***.
2. den – po snídani návštěva od cca 08:00 – 11:00 solných dolů VELIČKA
(polsky Wieliczka), návštěva jednoho ze světově nejstarších a největších solných
dolů. Následuje přejezd do OSVĚTIMI: exkurze bývalým koncentračním a
vyhlazovacím táborem 2. světové války v Polsku: OSVĚTIMI A BŘEZINKY (Auschwitz
- Birkenau). V Osvětimi během války zahynulo přes 1 mil. osob, včetně dětí. Prohlídka
Osvětimi je zajištěna s českým průvodcem a trvá 2 x 90 min. (nejprve prohlídka Osvětimi, poté přejezd do 3 km vzdálené
Březinky). Celkový čas prohlídky cca na 3,5 hod. Odjezd do ČRkolem 16:30-17:00. Návrat v nočních hodinách kolem 2:00
ranní další den.
Termín: 10. – 11. 3. 2020 (út-st) nebo 17. – 18. 3. 2020 (út-st) – termín konání upřesníme v prosinci 2019 nebo
začátkem ledna 2020 – jakmile nám Osvětim potvrdí jeden z uvedených termínů
Cena: 3 850 Kč s polopenzí (snídaně a večeře) a vstupného (na místě se nic již nevybírá)
Cena zahrnuje:

autobusovou dopravu od školy a zpět na stejné místo

1 x ubytování v hotelu 2**-3***– vícelůžkové pokoje – nebo pěkný hostel

1 x polopenze na osobu (snídaně bohatý bufet; večeře v restauraci hotelu nebo v jiné restauraci – předkrm nebo
polévka, hlavní chod se salátem, nápoj)

služby průvodce CK

zákonné pojištění pro případ úpadku CK

komplexní pojištění léčebných výloh do 3 000 000 Kč, vč. pojištění storna zájezdu, úrazového pojištění a
odpovědnosti za způsobenou škodu u ERV Evropské cestovní pojišťovny (v případě nemoci a neúčasti na zájezdu
hradí pojišťovna rodičům 80% ceny zájezdu bez pojištění)

informační materiály/plánky

vstupné do Osvětimi vč. sluchátek pro lepší poslech a průvodců v čj, vstupné do solných dolů Velička (audio
systém pro lepší poslech – průvodce v čj nebo aj dle dostupnosti), vstupné do bývalé továrny O. Schindlera v Krakově vč.
průvodce v aj

DPH
Pokyny k odjezdu
Cena nezahrnuje:

- další náklady mimo program

Mějte s sebou
OP nebo PAS.

zasílá ck 10 – 14 dnů
před odjezdem škole.

Jak se na zájezd přihlásit? Závaznou přihlášku si vyzvedněte u pana profesora Holana a odevzdejte ji do
31/10/2019. Záloha 1500 Kč se hradí také do 31/10/2019, doplatek do 31/1/2020. O způsobu úhrady
Vás informuje škola při odevzdání závazné přihlášky.

