
Úžasná krajina Dolního Slezska je doslova posetá historickými sídly, nachází se zde čtvrti-
na všech polských hradů, zámků a paláců. Wroclaw je město, kde se jedinečným způsobem 
snoubí česká, německá a polská kultura a vytváří nezaměnitelnou atmosféru s bohatými 
kulturními a obchodními tradicemi. 
 
 

Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd do Polska. 
Cestou zastávka u vodopádu Wilczki, poté navštívíme 
centrum města Kladsko a farní kostel. Možnost 
prohlídky kladské pevnosti. Před ubytováním si 
vychutnáme atmosféru lázní Polanica-Zdrój (místní 
park, promenáda). V podvečer příjezd na ubytování do 
obce Duszniki-Zdrój. 2.den: Odjezd do známého 
lázeňského městečka Kudowa-Zdrój, projdeme se po 
lázeňském parku s možností posezení v krásném pavi-
lonu s léčivými prameny. Poté pěšky okolo Bludných 
skal v NP Stolové hory, cestou zpět zastavíme na 
významném poutním místě Vambeřice s bazilikou. 
Večer možnost procházky po lázeňské promenádě 
v Dusznikach nebo využití hotelového bazénu a sauny (v 
ceně zájezdu). 3.den: Prohlídka největšího zámku 

Dolního Slezska a třetího největšího v Polsku – Książ s více než 400 
místnostmi, tajemným podzemím a palmovým skleníkem. Přejezd do 
městečka Świdnica, odkud pocházela Anna Svidnická, třetí manželka 
Karla IV. Prohlídka místního kostela Míru (UNESCO). V podvečer 
příjezd do Wroclawi. Po ubytování a večeři procházka večerním 
městem, náměstí, restaurace, kavárny. 4.den: Wrocław, další 
prohlídka města. Hala století (UNESCO), multimediální fontána, 
Japonská zahrada. Tumský ostrov, kde se nachází tzv. „malý 
Vatikán“, nejstarší část města, založená knížetem Vratislavem, gotická 
katedrála Jana Křtitele, kostel sv. Kříže a románský kostel sv. 
Jiljí. Přes řeku Odru k univerzitě a dále na Rynek (trhové náměstí, 
2. největší náměstí v Polsku), Solné náměstí, radnice, kostel sv. 
Alžběty, Piwnica Swidnicka. Odpoledne odjezd domů, návrat do ČR 
ve večerních hodinách. 
 

Termín: 25.05.-28.05. 2023 

Cena 4denního zájezdu: 5.950 Kč na osobu 
 

Příplatek za jednolůžkový pokoj – 1 500 Kč/noc (omezený počet) 

 

V ceně 4denního zájezdu je: doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování ve 2 a 3lůžkových 
pokojích s kompletním sociálním zařízením, 3x snídaně, 3x večeře, místní poplatek, cestovní 
pojištění léčebných výloh každého účastníka zájezdu, pojištění cestovní kanceláře proti 
úpadku, průvodce CK. 
V ceně zájezdu není: vše, co není uvedeno v ceně, obědy, kapesné a vstupy jednotlivých do objektů. 

 

Kontaktní osoba a příjem objednávek p. Halina Twardzik, tel: 608 620 424, email: halina@twardzik.com 

 

Zájezd pořádá CK A-Z TOUR s.r.o., Staroměstská 592, Třinec 
mobil: 792 362 601, e-mail: ckaztour@centrum.cz, www.ckaztour.cz 

Dolní Slezsko, Wrocław  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Sv%C3%ADdnick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
mailto:ckaztour@centrum.cz

