VÝLET DO HISTORIE POLSKA
Termín: 11. 05. – 17. 05. 2020
Ve spolupráci s cestovní kanceláří Charm Travel & Hotels & Sports s. r. o. (viz http://www.objevtepolsko.cz/)
pořádáme pro studenty našeho gymnázia sedmidenní zahraniční poznávací výjezd do Polska.
1. den

2. den

3. den

4. den

5:00 hod. odjezd do Krakova; prohlídka historického centra Krakova, zapsaného na Seznam světového
dědictví UNESCO: čtvrť Kazimierz (prolínání židovské a křesťanské tradice), sedm dochovaných synagog, starý židovský hřbitov, někdejší radnice a katolické kostely Božího Těla, sv. Trojce, sv. Michaela
Archanděla a sv. Stanislava na Skalce; prohlídka fabriky Oskara Schindlera.
prohlídka královského hradu Wawel, a katedrály sv. Stanislava a Václava, kde se v minulosti uskutečňovaly korunovace polských králů a byli zde také pohřbíváni členové panovnického rodu.
Volný čas, odjezd a ubytování v hotelu Alf (http://www.hotelalf.pl/), večeře v hotelové restauraci.
Snídaně, prohlídka Starého Města: Jagelonská univerzita, Barbakán patřící k největším a nejlépe zachovaným objektům opevňovací architektury svého druhu v Evropě, Arcibiskupský palác, Divadlo Juliusze Slowackího, budova Sokola, Floriánská brána, za zhlédnutí stojí také tři ulice – Floriańska, Grodzká a Kanovnická, které ve středověku tvořily tzv. královskou cestu, krakovský Rynek glowny s Mariánskou katedrálou, románským kostelem sv. Vojtěcha, Radniční věží a symbolem Krakova - Tržnici
Sukiennice.
Odjezd do Osvětimi, prohlídka koncentračních a vyhlazovacích táborů Auschwitz-Birkenau.
Večeře v místní restauraci, večer odjezd do Varšavy, ubytování v hotelu Aramis (https://www.hotelaramis.pl/).
Snídaně; odjezd do centra Varšavy, prohlídka královských Łazienek - letní rezidence krále Stanislawa
Augusta z roku 1689, procházka rozlehlým zahradním komplexem, jehož součástí jsou tři zahrady:
Královská zahrada, Belwederská zahrada a Modernistická zahrada. Následně Staré Město - nejvýznamnější turistická atrakce Varšavy zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a královská cesta. Staroměstské náměstí, městské hradby, Barbakán, Královský zámek – oficiální rezidence
polských panovníků a katedrála Svatého Jana patřící mezi nejstarší chrámy ve Varšavě a mezi jedno z
nejdůležitějších kulturních míst v Polsku. Prohlídka centra Varšavy mj.: Parlament Polské Republiky
(Sejm, Senat), Národní Muzeum, Prezidentský Palác, Varšavská Univerzita, Akademie výtvarných
umění, honosné paláce a rezidence aristokratů, sochy (Mikuláše Koperníka, Adama Mickiewicze), kostely a další zajímavosti jako např. Hrob Neznámého Vojína.
Volný čas, večeře v hotelové restauraci.
Snídaně, odjezd do centra Varšavy, prohlídka Muzea Varšavského povstání s projekcí filmu Město
ruin.
Odjezd do Gdaňska. Prohlídka Westerplatte, malého písčitého poloostrova, který se nachází v těsnem
sousedství města Gdaňsk. Na tomto místě 1. září 1939 ve 4:45 německá válečná loď Schleswig-Holstein začala ostřelovat polské vojenské tranzitní skladiště. Tento útok je považován za začátek druhé
světové války. Během prohlídky uvidíme vojenskou kasárnu, pozůstatky betonových bunkrů, Pomník
Obráncům Westerplatte a vojenský hřbitov.
Ubytování v hotelu Orle (https://www.orle.com.pl/), večeře v hotelové restauraci.

5. den

6. den

7. den

Snídaně, prohlídka Muzea Námořnictva a torpédoborce ORP Błyskawica, který patří mezi nejslavnější
plavidla, která se zapojila do druhé světové války. V roce 1939 loď byla převelena do Velké Británie,
kde se účastnila evakuační mise spojeneckých vojáků, hlídala nákladní konvoje a bojovala s německými ponorkami. Po válce se loď vrátila do Polska a od roku 1976 slouží jako muzeum.
Odjezd do městečka Sopoty, proslulého lázeňského a turistického letoviska. Mezi jeho zajímavosti
patří nejdelší dřevěné molo v Evropě. Město je také známé díky Mezinárodnímu festivalu hudby,
který se zde každoročně pořádá. Prohlídka lázeňského parku, přímořské promenády a mola.
Návrat do Gdaňska - prohlídka Starého Města, které patří k nejcennějším architektonickým celkům v
Polsku, s množstvím gotických, renesančních, manýristických a barokních staveb.
Návštěva historických loděnic, kde v roce 1980 vzniklo hnutí Solidarita: historická brána číslo 2 a náměstí Solidarity, kde v roce 1970 a 1980 probíhaly dělnické stávky. Součástí náměstí je také pomník,
který připomíná masakr dělníků v roce 1970.
Volný čas, večeře v hotelové restauraci.
snídaně, odjezd do Malborku: křižácký hrad Malbork (UNESCO) – největší gotická stavba na světě zároveň také největší stavba z cihel na světě. V letech 1309-1457 byl Malbork sídlem velmistra řádu a
hlavním městem křižáckého státu. Hrad byl mnohokrát poškozen – naposled Rudou Armádou na
konci 2. světové války – a jeho rekonstrukce probíhá dodnes. V roce 1997 byl hrad zapsán na seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Křižácký hrad Sztum byl postaven v letech 13261331 na ostrově uprostřed Bílého Jezera. Hrad měl především chránit Malbork před útokem z jihu,
plnil ale také funkci letního sídla velmistra křižáckého řádu. V roce 1468 hrad získalo Polsko. Od té
doby plnil on funkci rezidence polských starostů. Do dnešního dne se dochovalo hlavní jižní křídlo,
fragmenty východního křídla, vstupní brána, studna a pozůstatky hradeb a dvou bašt.
Odjezd do Toruně – jednoho z nejkrásnějších polských měst – rodiště Mikuláše Koperníka a místa proslulého výrobou nejlepších perníků v celém Polsku. Toruň během 2. světové války neutrpěla žádná
vážnější zničení díky čemu se může dneska pochlubit původním – pocházejícím ze 13. století – urbanistickým upořádáním Starého i Nového Města, které bylo v roce 1997 zapsáno na Seznam světového
dědictví UNESCO. Prohlídka Starého Města.
Ubytování, večeře v hotelové restauraci.
Snídaně, Prohlídka Biskupina – jedinečného archeologického muzea a skanzenu (přesné rekonstrukce
sídlišť a opevnění z doby mezolitické, neolitické, bronzové - lužická kultura - a raného středověku.
Součástí muzea jsou také stálé expozice mapující archeologický výzkum na této mimořádné lokalitě.
Odjezd do Wroclavi, prohlídka Starého Města a Tumského ostrova, nejstarší částí Vroclavi. Na ostrově
se nachází řada sakrálních staveb v čele s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, historické jádro
Vroclavi (Vratislavská univerzita, Městská Tržnice, Obchodní Dům bratří Baraschů, gotický kostel sv.
Vojtěcha, hotel Monopol, Nový Trh, Solné náměstí, Vroclavská Opera, Královský palác, Synagoga u Bílého Čápa a Rynek glowny s gotickou Radnicí, středověká městská jatka).
Cca ve 24:00 návrat do Loun.

Cena: 8.490 Kč / osoba
Cena zahrnuje:
- dopravu zájezdovým autobusem (klimatizace, WC, DVD, bufet – studené a teplé nápoje; https://www.rubes-busy.cz/vozovy-park)
- 6x hotelové ubytování s polopenzí (6x snídaně, 6x teplá večeře)
- vstupenky (Osvětim, Wawel s katedrálou, Łazienky, Muzeum Varšavského povstání, Muzeum Námořnictva
vč. ORP Blyskawica, hrad Malbork, Archeologický skanzen Biskupin)
- služby českého průvodce po celou dobu zájezdu a nezbytných místních průvodců
- pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
- pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působících v cestovním ruchu

