MÁJOVÉ POLSKO, BALT A PLAVBA DO STOCKHOLMU
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Jste zvědavi na současné Polsko? Neměli jste dosud čas navštívit Varšavu nebo majestátný hrad Malbork? Chcete si doplnit
zeměpisné a historické znalosti o místech na pobřeží Baltu nebo o Vikinzích? Přivítáte dlouhou plavbu trajektem až téměř do
Stockholmu a chcete spatřit na vlastní oči z vody vyzdvižený vrak slavné lodi Vasa?
Pokud ano, budeme se těšit na setkání s vámi na zájezdu pro menší počet klientů za doprovodu znalce Polska i Skandinávie
Fera Michlíka. Zpět se vrátíte letecky do Prahy, Krakova nebo Vídně.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

18. 5. - 24. 5. 2020

7

18 900

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu mikrobusem, trajektem z Polska do Švédska a letenku Stockholm – Praha (Krakov) vč. let. tax,
5x ubytování v hotelu a 1x na trajektu (2lůžkové pokoje a kajuty s WC a sprchou),
6x snídaně,
1x večeře,
průvodce,
cestovní pojištění UNIQA K5C vč. storna
a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné 50–80 EUR,
další výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY:
2x večeře (2 chody, hotel ve Stockholmu - min. 10 osob): 1 200 Kč
letenka (z Vídně do Vratislavy a zpět ze Stockholmu - lety s přestupem, dle aktuální nabídky): 5 500 Kč
1 lůžkový pokoj a kajuta (omezený počet): 6 000 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
PROGRAM:
1. den: Zrána odjezd z Prahy přes Hradec Králové do Polska. Možnost přistoupit k zájezdu po trase v ČR i Polsku
anebo přílet z Vídně (s přestupem). Zajímavá cesta se zastávkami a prohlídkami některých významných památek začne
odpoledne prohlídkou Vratislavi – kdysi českého města (doposud je součástí znaku města český lev). Ubytování.
2. den: Zastávka ve městě Lodž. V 19. století bylo jedním ze světových center textilního průmyslu a přes různá
náboženství, která vyznávali, tu společně žili Poláci, Židé, Němci a Rusové. To vtisklo Lodži na rozdíl od jiných polských měst
odlišný charakter. Odpoledne příjezd do hlavního města Polska – Varšavy. Ubytování s možností návratu na hotel večer
MHD. Navečer krátká společná prohlídka centra.
3. den: Pokračujeme Polskem dále na sever. Odpoledne navštívíme Malbork – křižácký cihlový hrad. Přejezd na ubytování
na dosah Baltského moře.
4. den: Tři města v jednom: alespoň nad mapou zjistíte, jaký je rozdíl mezi Gdyní a Gdaňskem, připomenete si, kde vzniklo
hnutí Solidarita a kde se dodnes koná festival písní Sopoty. Gdaňsk – společně si prohlédneme uličky a nábřeží Starého
města, které je 2x větší, než to v Krakově! Později odpoledne se nalodíme na trajekt, jímž poplujeme 18 hodin do Švédska.
Večeře v restauraci s výhledem na moře je v ceně.
5. den: Dopoledne zahlédneme jihovýchodní pobřeží Švédska, v poledne se vylodíme v přístavu Nyneshamn. Odtud je to jen
hodina do rozlehlé metropole Stockholmu. Návštěva muzea lodi Vasa a přilehlého Skansenu, prvního muzea v přírodě na
světě. Ubytování v hotelu u známé haly Globen (2 noci).
6. den: Řidič mikrobusu drží povinnou bezpečnostní pauzu. Na prohlídku Starého města se vydáme MHD a pěšky. Možnost
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návštěvy populárního muzea skupiny ABBA nebo např. klenotnice v královském paláci. Zájemci budou mít také dostatek
času na další zajímavá muzea (např. Přírodovědné, Nordické). Pokud si zakoupíte tzv. Stockholmskou kartu, je MHD, většina
vstupů a vyhlídková plavba zdarma.
7. den: Dopoledne se projdeme rozlehlými zahradami u královského zámku Drottningsholm (UNESCO), které jsou v toto
období nejkrásnější. Odjezd na letiště, odpoledne nebo navečer odlet do Prahy nebo Krakova.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Polska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Polska není vyžadováno žádné očkování.
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Švédska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Švédska není vyžadováno žádné očkování.
Polsko
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Polska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Polska není vyžadováno žádné očkování.
Švédsko
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Švédska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Švédska není vyžadováno žádné očkování.

