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POZNAŇ – MESTO  KRÁĽOV,  
NAJKRAJŠIE  ZÁMKY  VEĽKOPOĽSKÉHO  VOJVODSTVA  

     
Veľkoplošne vojvodstvo – kolíska poľského štátu so stáročnou históriou, vzácnymi pamiatkami a nádhernou prírodou  

 TERMÍN: 19.-21.5.2023 
CENA: 195,- € 

                                                                                 Kolektív – termín podľa požiadavky 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 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 kilometre 

PROGRAM: 
19.5.: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Kysuce. Po príchode do Poľska najskôr navštívime jednu z najväčších 

atrakcií a jeden z najkrajších zámkov, nádherný romantický zámok Goluchów. Prenesie vás do Francúzska, lebo zásluhou princez-

nej Izabely Czartoryskej bol kompletne prestavaný v štýle zámkov v údolí Loiry. Zariadenie interiérov patrí k najkrajším a najbo-

hatšie vybaveným v krajine. Presun do kolísky poľskej štátnosti, historického Gniezna, dejiska korunovácie prvých poľských krá-

ľov, kde budete obdivovať katedrálu pôvodne z 9.st. so strieborným relikviárom a jedinečnou pamiatkou románskeho umenia – 

dvere Hniezdna, starobylé kostoly a centrum, ubytovanie.    

 

20.5.: raňajky, prehliadka jednej z najkrajších šľachtických rezidencií Poľska, barokového zámku Rogalin s expozíciou maliarstva 

z 19.st., mauzóleom, zmenšenou podobou francúzskeho chrámu francúzskeho Nimes s maurskými prvkami. Pokračujeme pre-

hliadkou pôvabného rozprávkového zámku Kórnik s nádychom romantiky, vyniká pôvodným nábytkom, vzácnymi zbierkami 

výtvarného umenia, knižnicou s unikátnymi dokumentami, napr. Justiniánov kódex na papyruse zdobený zlatom. Je obklopený 

jazierkom a arboretom. 

Prehliadka starobylej Poznane, kde si prvý historicky doložený vodca kmeňa Polanov Mešek I. zriadil svoje sídlo. Prehliadka: ost-

rov Tumski s raným kamenným palácom a monumentálnou dvojvežovou katedrálou – za hlavným oltárom je Zlatá kaplnka v 

byzantskom štýle so stenami obloženými rýdzym zlatom a hrobky prvých poľských kráľov, Stary Rynek so symbolom mesta, 

radnicou patriacou k najkrajším svetským renesančným stavbám, obklopenou výstavnými malebnými domami a palácmi, Múze-

um croissantov, univerzita a niekdajšia najmladšia cisárska rezidencia v Európe, legendárna Gora Zamkowa,..., osobné voľno, 

možnosť nákupov v modernom nákupnom centre Stary Browar, ubytovanie. 

 

21.5.: raňajky, prehliadka impozantného zámku Rydzyna zo 17.st., obklopeného vodnou priekopou a rozľahlým parkom. Expo-

zícia ponúka sady nábytku, starožitné rytiny, pamiatky rodiny Sulkowských, prírodopisné zbierky, knižnicu, nádherné štuky a fres-

ky zdobiace prehliadkové sály, diela najvýznamnejších talianskych umelcov, pôsobiacich v tom čase v Poľsku. Zastávka v histo-

rickom Opole, patriacom medzi najstaršie poľské mestá. Môže sa pochváliť množstvom cenných stavieb a umeleckých diel vznik-

nutých počas tisícročných dejín: gotická katedrála, rynek s radnicou, barokové meštianske domy, Piastovská veža, františkánsky 

kostol, mauzóleum Piastovcov, opolské „Benátky“..., osobné voľno, odchod na Slovensko. Predpokladaný návrat o cca 22,00 hod. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

Ceny sú kalkulované na základe cien z decembra 2022 
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