
INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem ADVENT VE WROCLAWI (17.-18.12.2022) 
     

 Dovoluji si poslat několik informací, které byste měli vědět ještě před odjezdem 

na naší společnou akci 

 

  
 

- NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI! 

   nejlepší nabídky pro porovnání najdete zde: 

                                 www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.   

 

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU  

  CESTOVNÍ PAS NEBO ID KARTU (občanský průkaz)., 
 

- program:                           
1.den - sobota 17.prosince 2022: odjezd v 7.00 hodin od KD Crystal v Parku generála 

Heliodora Píky v České Lípě nebo v 7.15 hodin z Nového Boru ze zastávky autobusů na 

Třídě TGM., cesta přes Žitavu a Zhořelec do WROCLAWI (předpokládaný příjezd 

v 10.45 hodin. Po příjezdu procházka po historickém centru města spojená s návštěvou 

adventních trhů, které se konají po celém městě a zejména pak na hlavním wroclawském 

náměstí Rynok. V podvečer ubytování, volný program (návštěva restaurace a posezení u 

piva? – nepovinné, samozřejmě)., nocleh v hotelu v centru města., 

http://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


2.den – neděle 18.prosince 2022: snídaně a po ní dokončení prohlídky historických 

pamětihodností města a krátké poslední zastavení na adventním trhu na Ranku ve 

WROCLAWI. Samozřejmě po oba dny nebude chybět hledání proslulých wroclawských 

trpaslíků, kterými je celé město doslova poseto… A jejich hledání jistě pohltí i vás... 

Kolem 15.hodiny se vydáme na zpáteční cestu, která povede okolo Zhořelce do 

Žitavy a odtud přes Nový Bor (příjezd cca v 18.30 hodin) do České Lípy 

(předpokládaný návrat v 18.45 hodin).  

 

 
 

- ubytování: dvouhvězdičkový Hotel Piastna s výhledem na historické hlavní nádraží ve 

Vratislavi nabízí klimatizované pokoje s bezplatným Wi-Fi. Za 20 minut dojdete do 

historického centra města. Všechny pokoje mají TV s plochou obrazovkou, psací stůl a koupelnu 

se sprchou a fénem. Otevírá se z nich výhled na město. Nechybějí ručníky ani ložní prádlo. 

Recepce v hotelu Piast je otevřená nepřetržitě. Bistro Station nabízí jídla formou bufetu, 

ceněná podle váhy. Využívat můžete také hotelové konferenční prostory a úschovnu zavazadel. 

V okolí najdete spoustu obchodů. 

- strava:  

  v rámci akce zajištěna snídaně v místě ubytování., 



- přeprava:  

   celou akci absolvujeme klimatizovaným mikrobusem., zavazadla nejsou omezena. Cca 

po 2,5 hodinách jízdy bude hygienická zastávka., 
 

- kapesné: 

   v Polsku platí polské zloté (PZN). Současný kurz je cca 1.-PZN = 5.50 Kč resp. za 

100.-Kč dostanete cca 17.-PZN  

   Doporučuji vyměnit polskou měnu již v Česku před odjezdem (v České Lípě ji mají 

směnárny na pěší zóně či v hypermarketu Albert). 

     

- doplatek:  

   děkuji vám za zaslané zálohy., pokud jste neposílali celou částku, prosím o 

doplatek 1900.-Kč/os., a to, pokud možno, do 10.prosince 2022 

a na účet č.4260212083/0800 nebo po telefonické domluvě i v hotovosti.  

Po odeslání prosím o zprávu e-mailem. Doklad z banky není třeba! 

 

- 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.kamsevydat.cz/vanocni-trhy-wroclaw/ 

www.radynacestu.cz/magazin/adventni-wroclaw/ 

 

- předpověď počasí: 
www.weatheronline.cz/Polsko/Vratislav.htm  

 

Dovoluji si upozornit, že případně vzniklé vícenáklady (např. pojištění mikrobusu v 

cizině)  budou rovnoměrně rozděleny na všechny účastníky akce (ještě nikdy to 

nebylo víc než 8% z výše startovného)., 

 

 

     A ještě jedna věc: pojďme si slíbit, že...   

                               ...zanecháme doma všechny pracovní záležitosti,  

           zapomeneme na pár dní na vlastní starosti, pokud jakékoliv máme  

  a slibme si i to, že v průběhu naší akce nebudeme řešit žádné politické otázky. 

                      Byla by totiž škoda kazit si čas dovolené, nebo ne? 

 

 Přeji klidné přípravy na naší akci a těším se na viděnou! 

 

                                  Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925 

http://www.kamsevydat.cz/vanocni-trhy-wroclaw/
http://www.radynacestu.cz/magazin/adventni-wroclaw/
http://www.weatheronline.cz/Polsko/Vratislav.htm

