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ADVENT - WROCLAW – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO
KULTÚRY 2016, ZÁMOK KSIAZ A SWIDNICA

WROCLAW - poľské Benátky, mesto na 12 ostrovoch, ktoré spája vyše 100 mostov, jedno z najkrajších
stredoeurópskych miest – pamiatka Unesco a Európske hlavné mesto kultúry 2016
TERMÍN: 3.-4.12.2022
/pre kolektív podľa požiadavky/

CENA: 118 €
v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Pre kolektív – pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných kilometrov.

PROGRAM:
1.deň: odchod z Bytče o 5,00 hod., zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Čadcu. Po príchode do starobylej
Wroclawy prehliadka: srdcom je hlavné nám. Rynek s dominantnou gotickou radnicou, zdobenou nádhernými sochami a ornamentami, patrí k najkrajším v Európe, kostol sv. Alžbety, prekrásne domy v štýle baroka, renesancie
a rokoka, Soľné nám., baroková univerzita. Symbolom Wroclawy sú trpaslíci, roztrúsení po meste – lezú po lampách,
salutujú, oddychujú na lavičke, hrajú na hudobných nástrojoch. Malí bronzoví trpaslíci vyjadrujú asi všetky ľudské
vlastnosti či činnosti a prinášajú radosť a šťastie. Ubytovanie a pokračovanie v prehliadke: ostrov Tumski – najstaršia
časť mesta, klenotnica sliezskej gotiky s úchvatnou katedrálou sv. Jána Krstiteľa, má najviac vitráží a najväčší organ
v Poľsku, z vrcholu je úžasný výhľad do šíreho okolia. Pozrieme si aj fascinujúcu Panorámu Racławice, jednu z
najväčších olejomalieb na svete /15x114 m/ - najobľúbenejšie turistické miesto Wroclawy s úžasným 3D efektom,
pričom dielo bolo vytvorené v 19.st.! Ubytovanie a potom si už budeme užívať adventnú atmosféru, ochutnáme vianočné dobroty – punč, pitný med, ovocie na špajdli obalené čokoládou, tradičnú klobásu, smažené pstruhy, prejt,
smažené placky, nakúpime suveníry, vianočné darčeky, ozdoby..
2.deň: raňajky, odchod na prehliadku prekrásneho prepychového zámku Ksiaž, ktorý je nazývaný perlou Sliezska, ale
aj malý Krakow, barokový poklad celoeurópskeho významu. Má viac ako 400 izieb a 12 terás. Za najkrajšiu časť
zámku sa považuje baroková, bohato zdobená Maximiliánova sála. Možnosť návštevy časti podzemného tunelu z 2.
sv. vojny, ktorý mal byť pravdepodobne súčasťou pripravovaného hlavného stanu Hitlera.
Zastávka v krásnom historickom meste Swidnica so zachovaným starobylým centrom a gotickou katedrálou, ale
predovšetkým pamiatkou Unesco – dreveným evanjelickým kostolom sv. Trojice, najväčším dreveným kostolom
v Európe zo 17. st. s nádherným barokovým interiérom zdobeným motívmi z Písma Svätého – skutočný architektonický skvost, ktorý uchváti každého bez ohľadu viery. Bohoslužieb sa môže zúčastniť až 7500 veriacich.
Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách.
Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma

