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Odjezd: středa 22. 4. v 7:20 hod. od budovy školy, sraz účastníků 15 minut před odjezdem. 

Návrat: čtvrtek 23. 4. v 20:00 - 21:00 hod. ke škole. 

 

Doprava:  
dálkovým autobusem Renault Iliade s klimatizací, WC, DVD/VIDEO přehrávačem, automatem na kávu,  

čaj, polévku (občerstvení – teplé nápoje či chlazené nealko nápoje – lze zakoupit během cesty za Kč) 

zajišťuje CK Hladký ve spolupráci s firmou TOROS doprava, s.r.o. (www.ckhladky.cz). 

 

Ubytování: 

na předměstí Krakova (Lagiewniky) v poutním domě ve 2-4 lůžkových pokojích v sousedství kláštera Božího 

milosrdenství, kde žila sv. Faustyna Kowalska. 

                    

Stravování: z vlastních zdrojů 

 

Cena:  

1.500,- Kč zahrnuje dopravu autobusem, nocleh, vstupné do areálu koncentračního tábora Osvětim-Březinka, pojištění 

CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Cestovní pojištění si zajistí každý sám, cena nezahrnuje 

vstupné do židovského muzea v Krakově a povinný poplatek za zapůjčení sluchátek v Osvětimi, příslušná 

částka se vybírá až na místě v hotovosti – celkem cca 12 PLN. 

 

Způsob úhrady:  převodem na účet do 20. 3. 2015   

číslo účtu:   27-459650277/0100   

variabilní symbol:  222304  

specifický symbol:  datum narození ve formátu DDMMRR 

 

Nezapomeňte:  
1. platný občanský průkaz, nebo cestovní pas (minimální platnost 6 měsíců), 

2. kartičku zdravotní pojišťovny, doklad o zaplacení cestovního připojištění, 

3. léky, které užíváte, 

4. kapesné, doporučené kapesné je 20,- PLN + 12,- PLN na vstupy (viz výše) 

5. muži pokrývku hlavy do synagogy - židovského muzea. 

 

Program: 

1. den:  středa 22. 4. 2015 

 Odjezd v 7:20 hod. od školy, cesta směr Polsko jen se zdravotními zastávkami, v poledne příjezd do Krakova. 

 Prohlídka města:  

o procházka po nábřeží Visly kolem Dračí skály, výstup na vrch Wawel (královský hrad a katedrála), 

o židovská čtvrť Kazimierz, 

o centrum města: náměstí Rynek Główny s proslulou tržnicí Soukenicí, Mariánský kostel, městské 

opevnění (Floriánská brána, Barbakán), Jagelonská univerzita, 

o rozchod s možností nákupu suvenýrů. 

 Večer odjezd na ubytování v poutním domě na předměstí Krakova.   

 

2. den:  čtvrtek 23. 4. 2015 

 Ráno pro zájemce mše sv. v jedné z kaplí baziliky Božího milosrdenství. 

 Návrat do Krakova a dokončení prohlídky židovské čtvrti - muzeum. 

 V 10:45 odjezd směr Osvětim. 

 12:30 – 16:00 prohlídka s česky hovořícím průvodcem v areálu koncentračních táborů Osvětim, Březinka. 

 Odpoledne odjezd směr Česká republika, jízda jen se zdravotními zastávkami. 

 Návrat ke škole ve 20:00 – 21:00 hod.   

 

Pedagogický dozor:  Mgr. Petr Beneš (spirituál školy), Mgr. Kateřina Škrášková, Mgr. Brigita Masaříková 

http://www.ckhladky.cz/

