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POĽSKO – HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ
SKVOSTY - BALT A MAZURY

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame krajinu našich susedov“
TERMÍN: 1.-5.7.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 255 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 4,00 hod., tranzit s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami. Zastávka v jednom z najkrajších poľských miest, pamiatke Unesco, historickej Toruni, prehliadka: Rynek Staromiejski – architektonická galéria pod šírim nebom s úžasnými budovami zo 14.-16.st.: hodinová veža, radnica, Artušov dvor, kostol sv. Ducha a
Nanebovzatia Panny Márie, Planetárium, rodný dom Mikuláša Koperníka, katedrály, Krivá veža, ruiny križiackeho hradu.... Nájdete tu druhý najväčší súbor gotických pamiatok po Krakowe. Odchod do slávneho Trojmestia, prehliadka moderného prímorského mesta Gdyňa – prístav s múzeom, torpédoborec Blyskawica, trojsťažník Dar Pomorza, ubytovanie.
2.deň: raňajky, zastávka v letovisku poľskej smotánky – mestečku Sopot, ktoré vyniká krásnymi plážami s bielym pieskom, secesnými vilami, prechádzka po najdlhšom móle. Pokračovanie do jedného z najkrajších a najstarších poľských
miest, perly Baltu, kedysi nazývaného Aurea Porta – Gdaňsk, mesto jantáru s pohnutou históriou, poznačeného stretmi
kultúr, rôznymi národnosťami a bohatstvom plynúcim do prístavnej Hanzy. Prehliadka – Ulica Dluga a Dlugy Targ, pešia
zóna lemovaná výstavnými historickými budovami, mestské brány, Mariacka ulica plná jantáru, Neptúnova fontána, 700
ročný Žuraw, Artušov dvor, najväčší gotický tehlový kostol na svete – Bazilika Nanebovzatia Panny Márie... Presun k
najslávnejšiemu križiackemu hradu a najväčšej gotickej stavby z tehál, pamiatke Unesco – hradnému komplexu Malbork,
prehliadka, ubytovanie.
3.deň: raňajky, prehliadka historického Elblagu, mesta založeného nemeckým rádom: Market gate, katedrála sv. Mikuláša, Dominikánsky kostol Panny Márie, chrámy sv. Ducha a sv. Antonína, cesta cirkvy..., pokračovanie do malebného
Fromborku s úžasným katedrálnym komplexom, ktorého súčasťou je múzeum Mikuláša Koperníka, katedrála Nanebozatia Panny Márie a sv. Ondreja, Radzijovského veža. Zastávka pri najkrajšej barokovej stavbe Poľska, jezuitskom kláštornom komplexe Svätá Lipka, jedinečnom prepychovou vnútornou výzdobou a unikátnym organom. Presun svetovým
prírodným klenotom - oblasťou tisícov Mazurských jazier k „srdcu mazurských jazier“ Niegocinu, ubytovanie, možnosť
kúpania, zaujímavosťou je ručný otočný most, jeden z dvoch svojho druhu v Európe, v prípade záujmu prehliadka pevnosti Boyen.
4.deň: raňajky, plavba po jazere, kúpanie, odchod k najväčšiemu jazeru Sniardwy, zastávka v malebnom mestečku Mikolajki, prehliadka kostola sv. Mikuláša a sv. Trojice. Pokračovanie do mesta obklopeného 11 jazerami, zeleného Olštýnu,
prehliadka historického centra – krásna gotická brána, pôvodne súčasť mestského opevnenia, radnica, gotická katedrála
sv. Jakuba, stredoveký hrad nemeckých rytierov Ordensburg, osobné voľno, večer odchod na Slovensko.
5.deň: príchod do Žiliny v ranných hodinách.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

.

