
 

 INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem ADVENT V KRAKOVĚ A WIELICZKA 

(3.-5.12.2021)  
 

                ! Nezapomeňte vzít s sebou doklad o očkování ! 

- DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE S SEBOU TAKÉ ROUŠKY NA ÚSTA A NOS!., 

- NUTNÉ JE MÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS NEBO PLATNOU ID KARTU 

(občanský průkaz) 

 

- POJIŠTĚNÍ: doporučuji uzavřít před cestou dobré pojištění, např. u           

         pojišťovny AXA, které zahrnuje také onemocnění Covid-19 

                                        Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

 

- sraz účastníků: v pátek 3.prosince 2021 v 8.00 hodin v České Lípě před KD 

Crystal v Parku generála Heliodora Píky., 

- odjezdy: v pátek 3.prosince 2021 v 8.00 hodin z České Lípy od KD Crystal, 

v 8.30 hodin a v 8.30 hodin ze Cvikova z ulice ČSA., 

- předpokládaný návrat: v neděli 5.prosince 2021 cca ve 21.30 hodin do Cvikova, 

ve 21.50 hodin do Mimoně a ve 22.00 hodin do České Lípy.  
 

- program: 

1.den – pátek 3.12.2021:  odjezd z České Lípy a cesta přes Zhořelec do 

WROCLAWI (prohlídka adventních trhů v centru města) a v průběhu odpoledne 

přejezd do Krakova., po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh., 

2.den – sobota 4.12.2021: snídaně, celodenní prohlídka KRAKOVA (v rámci 

prohlídky projdeme Královskou cestu z centra města na hrad Wawel., navštívíme 

centrum s hlavním náměstím s řadou pamětihodností a kostelem sv.Marie., 

návštěva Židovské čtvrti, nábřeží řeky Wisly atd., v průběhu dne také účast na 

adventních trzích. Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

3.den – neděle 5.12.2021: snídaně, po snídani přejezd do blízké WIELICZKY, 

kde můžete navštívit solný důl (vstupné: 100.-PZN, resp. senioři 65+ 90.-PZN). 

Odpoledne cesta po dálnici okolo Katovic a Wroclawi zpátky do Čech., návrat ve 

večerních hodinách (viz výše). 
 

- doprava a zavazadla:  

   celou akci absolvujeme klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob, zavazadla nejsou 

omezena  
 



 

- kapesné: 

  vstupenka do solného dolu ve Wielicze: 100.-PZN*., osoby 65+ 90.-PZN* 

  vstupenka do interiérů Královského hradu Wawel (exteriéry zdarma): 200.-PZN 

    *doporučuji v případě zájmu zakoupit vstupenku předem – pokud se přihlásíte 

o vstupenku do 25.11.2021 zajistím Vám ji předem (cena 650.-Kč, pro osoby 65+ 

590.-Kč) 

Další kapesné dle vlastního uvážení – doporučuji mimo vstupenky cca 200.-PZN na 

stravu 
 

- ubytování: 

   2x ubytování v hotelu v Krakově ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou 

  

- stravování: 

   v rámci noclehů jsou zajištěny snídaně (2x) 

  

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!:  
 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/krakov-nejatraktivnejsi-a-

nejnavstevovanejsi-mesto-polska.A091201_150635_igsvet_tom 

www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/navstivte-s-nami-adventni-trhy-u-nasich-

sousedu.A071120_124816_igsvet_ves 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/Polsko/Krakov.htm 

 

 
 
 

 

 Přeji Vám klidné přípravy na náš společný výlet a 3.prosince se těším na viděnou! 

                               Jarda, telefon: +420702444925, e-mail: ovyt@seznam.cz 

http://www.weatheronline.cz/Polsko/Krakov.htm

