
Poznáváme Polsko 
 

 

Vážení rodiče, milí žáci! 

Třídenní zájezd tentokrát směřuje k našim severním sousedům. 

 

Program: 

 

1. úterý 5. 5. 2020 

- odjezd od školy v 7:10 hod. (sraz v 7:00 hod.) 

- Kopalnia Złoty Stok – prohlídka zlatého dolu, kde se nacházelo jedno z největších středisek 

těžby zlata a arzenu ve středověké Evropě. Jízda podzemní tramvají, výstava minerálů, možnost 

rýžování zlata a drahých kamenů. 

- turistika – město Javorník, parkem kolem zámku Jánský Vrch ke kapličce sv. Antonína 

Peruánského, vyhlídka na Čertových kazatelnách, sestup do Račího údolí, historická budova 

Tančírny. 

- Jeseník – Priessnitzovy lázně - prohlídka 

- ubytování a večeře:  Autocamping Bobrovník – součást obce Lipová-lázně 

 vytápěné čtyřlůžkové chatky 

 www.bobrovnik.cz 

 

2. středa 6. 5. 2020 

- snídaně 

- přejezd do Polska - Wroclaw (Vratislav) – město sta mostů, ostrovů a trpaslíků 

město založené českým knížetem Vratislavem, hlavní město Slezska, 4. největší v Polsku 

 prohlídka historického jádra se středověkou radnicí a okolními domy v různých 

stavebních stylech, Rynek - trhové a květinové náměstí, kostel sv. Alžběty, ostrov 

Tumski, Hala století (UNESCO), Japonská zahrada.  

- večeře (Bobrovník) 

 

3. čtvrtek 7. 5. 2020 

- snídaně 

- jeskyně Na Pomezí – největší zpřístupněný jeskynní systém v ČR vzniklý rozpouštěním mramoru 

- Kłodzko – podzemní labyrint - o vznik spleti chodeb a tunelů pod zdejšími ulicemi se zasloužili 

na přelomu 13. – 14. století místní obyvatelé, kteří si hloubili sklepy pod domy nejen 

z ekonomických, ale i z vojenských důvodů. 

- Minieurolandia – park miniatur vystavuje 50 maket nejznámějších staveb z celého světa 

- návrat do Smiřic v pozdních odpoledních hodinách 

 

 

!!! Žák musí mít platný pas nebo občanský průkaz !!! 

 

Cena 2.300,- Kč 
Celou částku zašlete na číslo účtu 30015-1085073309/0800 do pátku 20. 3. 2020. 

Do zprávy pro příjemce napište jméno přihlášeného žáka/žákyně. 

Pozor - variabilním symbolem není rodné číslo, ale kód žáka. 

 

Podmínkou účasti v zájezdu je slušné chování ve škole a na školních akcích. 

Program může být upraven dle počasí. 

Podrobné instrukce obdrží žáci 2 týdny před odjezdem. 

V ceně zájezdu je zahrnuto: 

 doprava 

 pojištění 

 2x ubytování 

 stravování (2x snídaně, 2x večeře) 

 vstupy 

 

 

 

Na příjemné chvíle strávené s Vašimi dětmi se těší Mgr. L. Čermáková, Mgr. E. Michálková, Mgr. E. Šupíková. 


