Poznejte Malopolsko, dvoudenní školní exkurze

Termín: pravděpodobně 12. – 13.9.2019,upřesníme

Křížem krážem Polskem
Dvoudenní autobusový zájezd do Polska nám osvětlí pohnuté dějiny Polska a navštívené oblasti. Povíme si o
první a druhé světové válce a jejich vzájemných souvislostech. Navštívíme bývalé hlavní město Krakov, památník
Osvětim a Březinka a solný důl ve Věličce.

Co nás čeká
Odjezd v ranních hodinách od školy. Během dvou dnů nás čeká spousta historických a zajímavých míst. Přesný
harmonogram bude upřesněn 3 měsíce před termínem zájezdu, dle času rezervace v Osvětimi.

Památník Osvětim a Birkenau - prohlídka s česky mluvícím průvodcem. Uctíme
památku padlých za druhé světové války. Povykládáme si válečné události a uvidíme místa, na kterých trpěly
desetitisíce nevinných lidí. Prohlídka trvá cca 2,5 hodiny.

Krakov - V Krakově mají také draka. Jako Brňáci. Navíc malebné středověké centrum, středověký
Barbakan a výtečné pirohy za babku. Projdeme si hrad a staré město. Podíváme se na opevnění města i na
památky ve starobylém jádru města. Čas může být i na rozchod. Je možné navštívit také Továrnu Oskara
Schindlera, která popisuje předválečné a válečné události v Krakově. http://www.mhk.pl/oddzialy/fabrykaschindlera

Vělička - zkoušeli jste někdy telefonní signál 122 metrů pod zemí? Věděli jste, jak dojde k výbuchu plynu
a závalu v dole. A že koně, kteří pomáhali v dolech tam žili celý život? I ti nejotrlejší žáci stojí v němém úžasu
ohromeni krásou kaple svaté Kingy vytesané v soli, včetně oltářů a soch. Ti, co mají roupy vyzkoušejí těžbu na
vlastní kůži

Kolik to bude stát 1

500 Kč na osobu + 600 Kč na vstupy

Cena zahrnuje
 autobusovou dopravu moderním autokarem
 1 x ubytování ve 3* hotelu – 2 až 4 lůžkové pokoje
 Snídani formou švédských stolů
 služby průvodce po celou dobu
 informační materiály, mapy, časopisy v autobusech, kvíz, drobné odměny
 českého průvodce a pronájem sluchátek v Osvětimi (cca 130 Kč na osobu)
 pojištění CK proti úpadku
 cestovní pojištění 24 Kč na osobu a den, UNION, vč. storna
 nápoje pro kantory v autobusech zdarma

Občerstvení i toalety na palubě autobusu
Všechny autobusy splňují požadované evropské normy. V autobusech je klimatizace, polohovatelné sedačky,
WC, DVD, kávovar, chlazené nealko nápoje za příznivé ceny. Tematické časopisy zdarma (válečné, příroda,
historie, počítače, vesmír).

