
Odjezd: 11.6. sobota v 6.00h z Mladé Boleslavi hl. n. (v případě vyššího zájmu dostupný odjezd z Prahy.

Książ-původně hrad proti české rozpínavosti, přestavěný na luxusní zámek, připravovaný jako sídlo pro Hitlera, v podzemn ích 

chodbách se snad skrývá Jantarová komnata. Varšava ubytování večeře.

12.6. neděle Varšava  – po snídani prohlídka po válce obnoveného hist. centra - Král. palác, katedrála, hradby; hotel večeře 

(možnost večerní procházky). 

13.6. pondělí  - Po snídani odjezd směr Mazurská jezera - romantickou jezerní oblastí téměř k ruské hranici; městečko Gižycko u 

sedmi jezer (procházka), ubytování v hot. večeře. 

14.6. úterý  - Po snídani, celodenní výlet lodí  Mikolajki a zpět. Večeře v hotelu, nocleh. 

15.6. středa - Po snídani celodenní výlet busem. Nedaleko městečka Kętrzyn v dnešním se nachází ponuré místo Gierłoż s ještě 

temnější, přesto nedávnou historií. Místo je také známé jako Wolfsschanze, Wilczy szaniec nebo chcete-li česky Vlčí doupě. 

Nejednalo se o nic jiného, než o kódové označení pro „vůdcův hlavní stan“. Święta Lipka (jezuitský klášter – nejkrásnější barokní 

památka v Polsku, poslech jedinečných varhan). Návrat na ubytování, večeře. 

16.6. čtvrtek - Po snídani celodenní výlet parníkem do Wegorzewo a zpět. Ubytování, večeře. 

17.6. pátek - Po snídani naložení zavazadel - Toruň (staroměstská radnice, městské hradby, komplex gotických měšťanských 

domů). Staré město Toruň je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Gniezno (Hnězno) - poutní místo, 

gotická katedrála P. Marie s hrobem sv. Vojtěcha, odjezd na ubytování, večeře. 

18.6. sobota - Po snídani Leszno (Lešno). Srdcem Lešna je Staré město, nejstarší a nejmalebnější část města. Nejpůsobivější je  

centrální náměstí Lešna. Ve středu stojí Radnice – reprezentativní sídlo městské vlády, postavené v barokním stylu, má tři patra a 

vysokou, štíhlou věž. Město je spojeno s J.A. Komenským. Večer příjezd do Mladé Boleslavi. 

Cena zahrnuje: Dopravu lux. autobusem, 7x ubytování s polopenzí v *** htl., průvodce po celou dobu zájezdu, sluchátka, 

zákonné pojištění CK proti úpadku.  

Cena za osobu: 11 600,-  

Informace podá Libor Šimůnek, 603212851. 

Platí tyto závazné podmínky: - v přihlášce uvedete jméno, příjmení a datum narození a číslo 

dokladu (OP nebo cestovního pasu – s čím každý účastník pojede) u každého účastníka, osobní 

číslo zaměstnance a příslušnost k zaměstnavateli u zaměstnanců. 

Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí a hygienická omezení kvůli opatřením na Covid 



Upozorňujeme, že je nezbytné dodržet veškerá platná opatření státních orgánů, které jsou 

vydány v souvislosti se současnou situací. 

 

Těšíme se na hojnou účast 

 


