OSVĚTIM - KRAKOV SOLNÉ DOLY VĚLIČKA
program č. PO01
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1. den - v nočních/brzkých ranních hodinách odjezd od školy, přejezd do OSVĚTIMI (německy
Auschwitz, polsky Oświęcim) - největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše, v němž zemřelo dle
odhadů Státního muzea Auschwitz-Birkenau 1,1
milionu lidí; komentovaná prohlídka s průvodcem
seznamující se vznikem a fungováním tábora (prohlídka zahrnuje dvě části: Osvětim I - kmenový
tábor, Osvětim II - Březinka), odjezd do královských solných dolů ve Věličce - prohlídka podzemních prostor s průvodcem (kaple, sochy, solná
jezírka), odjezd na ubytování
2. den - po snídani odjezd k celodenní prohlídce historického města KRAKOV - hradní návrší Wawel
s katedrálou, procházka historickým centrem,
Rynek - prohlídka Mariánského kostela s 13m vysokým oltářem z 15. stol. (největší gotická plastika
na světě), tržnice Sukiennice, Jagellonská univerzita, možnost návštěvy některého z muzeí (Muzeum
Czartoryskich - nejznámějším exponátem je da Vinciho obraz Dáma s hranostajem, Národní muzeum,
Muzeum v továrně Oskara Schindlera - umístěno
v továrně “Emalia”, pod jejíž záštitou Schindler za II.
světové války zachránil život 1 200 Židů), odpoledne
odjezd zpět do ČR, v pozdních večerních hodinách
návrat zpět ke škole
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termín: 2denní, dle přání klienta a kapacitních
možností

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem (DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (cena 1 690 Kč platí pro
Brno a okolí, Praha a okolí 1 990 Kč, pro ostatní školy cena dle
individuální kalkulace)
1x ubytování se snídaní (vícelůžkové pokoje)
služby průvodce
mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
zákonné pojištění proti úpadku CK
komplexní cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh (poj.
limit 2,5 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu
K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným (podrobný aktuální
rozpis zašleme).
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