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Toulky východním POLSKEM 
Program:                                                          
Termín:  sobota 21. – pátek 27. duben 2018 

1. den: odjezd z Ústí nad Labem, Prahy, transfer do Polska 
 
 
 

Ojcovský národní park – Trasa Orlích hnízd: 
- krasová krajina s vápencovými výchozy, četnými roklemi a 
jeskyněmi, skála Hwerkulův kyj a zříceniny hradů v okolí 
cesty (Olsztyn, Mirow, Ogrodziniec) - průjezd s fotostopy 
 
 

- dojezd do Krakova - ubytování a večerní Krakov 
* katedrála (mauzoleum sv. Stanislava, královské náhrobky, zájemci krypta a věž se zvonem 
Zikmund), Královská cesta (Via regia), kostel sv. Petra a Pavla, Mariánský chrám s největším 
gotickým oltářem na světě, renesanční býv. soukenické obchody Sukiennice, Floriánská 
brána, Barbakán, historická budova univerzity Collegium Maius, Wawel, královský zámek, 
návštěva reprezentativních renesančních interiérů -  
* židovská čtvrť Kazimerz (UNESCO) 

 
2.den: Vělička, nejstarší funkční doly na světě (zhruba 700 let, UNESCO) - prohlídka cca 3 hod. 

vytěžené komory přeměněny na kaple, jejichž výzdoba je celá ze soli, turistická trasa 2,5 km  
 
 

Lezajsk, bazilika bernardinů, unikátní varhany ze 17. Stol. a klášter, židovský hřbitov – 
poutní místo pro Židy z celého světa - prohlídka 
 
 

Zamošč, nejzachovalejší renesanční urbanistický celek v Evropě ((UNESCO) vybudované 
podle italské koncepce ideálního města rodem Zamovských - ubytování a večerní prohlídka 

 
 

3.den: brzký odjezd směr  
 

Majdanek, vyhlazovací tábor, muzeum a památník - exteriéry  
 
 

Lublin s množstvím historických budov (Staré město s Krakovskou branou, zámkem, 
katedrálou sv.Jana Křtitele ad.), centrum akad.života (Katolická univerzita) – prohlídka města 
 

Kozlowka, palác – šlechtická barokní rezidence s přestavbou v empírovém stylu s bohatým 
relikviářem, s tisícovkou obrazů, Královskou kaplí (podle vzoru versaillské) - prohlídka 
- pozdní dojezd do Kamjence na ubytování 
- poznámka: vzhledem k dlouhému přesunu do Bělověžského NP (cca 350 km) je pravd., že 
něco nemusíme stihnout  
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4.den: Bělověžský národní park a prales (UNESCO) - navazuje na běloruský NP, existuje 

přeshraniční možnost přechodu / bez záruky. Původní lesní komplex, zčásti zachovány 
porosty o charakteru pralesa. Obrovská různorodost rostlinných i živočišných druhů (mj. losi, 
srnci, jeleni, divočáci, rysi, vlci), především však nejvýznamnější lokalita úspěšné 
reintrodukce zubra (dnes asi 300 kusů v polské části parku a 550 ks celkem). Výchozím 
centrem je Białowieża (Bílá Věž), kde si lze také pronajmout kolo či koně. Nejpřísněji 
chráněná zóna NP je přístupná pouze s průvodcem  
- celodenní prohlídka, v pozdním odpoledni přesun na ubytování 

 
 

5.den: Lomža,  osobité budovy s gotickou katedrálou s pozoruhodnými prvky (sklípková a 
hvězdicová klenba) prohlídka města 
Nowogrod,  skanzen, kurpiovská vesnice - prohlídka města a transfer na ubytování směr 
Warszawa - noční město  

 
 

6.den:   Warszawa, od r. 1609 sídelní město polských králů a od r. 1918 hl. město Polské 
republiky. Na konci 2. svět. války byla prakticky srovnána se zemí, po válce s ohromnými 
náklady rekonstruováno Staré Město (UNESCO) a zcela znovu vystavěn královský zámek. 
Novodobému centru, které leží stranou od St. Města, vévodí 230,5 m vysoký Palác kultury a 
vědy v socrealistickém stylu . 
* k návštěvě se nabízí návštěva památníku varšavského ghetta, Muzeum varšavského 
povstání, královský park Łazienki s palácem Na vodě a romantickými stavbami z 18.–19. 
stol.; na okraji města leží zámek Wilanów s barokním parkem. Varšava má také svoji Prahu - 
čtvrť Praga patří mezi ty „drsnější“ - ubytování jako předchozí den 

 
 

 

 
 
6.den:  Želazowa Wola, romantická šlechtická usedlost – rodiště Frédérika Chopina (muzeum a 

park se stromy a keři z různých koutů Polska - prohlídka muzea  
Lodž, centrum polského textilního průmyslu s velkými kontrasty (viz román Země zaslíbená 
od W.Reymonta), nejdelší pěší zóna v Polsku, městské a cihlové továrenské domy (mnohé 
přeměněny v obchody, kavárny a banky, secesní vila Leopolda Kindermanna 
- transfer do Čech, pozdní večerní návrat do Prahy / Ústí nad Labem  

 
 

Cena: cca 5.000,- Kč zahrnuje:  
* dopravu autokarem  
* 6x ubytování s bufetovou snídaní: 2lůžkové pokoje (WC, sprcha) - místa budou upřesněna  
* služby průvodce, * infomateriály, tradiční sladké pokušení. 
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf  
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
* cena nezahrnuje vstupné do objektů a služby výše neuvedené. 
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