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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – cestovní smlouvě obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 
pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Podmínky: s přihláškou požadujeme zálohu ve výši 
30% ceny zájezdu. Doplatek zájezdu je třeba uhradit 
do 16. 4. 2019. Při zrušení zájezdu požadujeme 
odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení objednávky 
následovně: od dne objednávky do 30. dne před 
odjezdem 30% ceny zájezdu, od 29. do 5. dne před 
odjezdem 80% ceny zájezdu, od 4. dne před odjezdem 
a později 100% ceny zájezdu. K pokrytí storno poplatku 

do výše 80 % doporučujeme sjednat cestovní pojištění. 
Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak 
musí uhradit náklady související se změnou účastníka.  
Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se 
nepřihlásí min. počet 30 účastníků do 6 týdnů před 
odjezdem. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží 
účastníci pokyny k odjezdu.
*cena pro studenty kurzu „Po stopách historie”

Termín Cena Odjezdové místo
18. - 19. 5. 2019 autobusem 3 000 Kč / 2 700 Kč pro studenty* Praha

18. 5. sraz v 7:45 h na parkovišti autobusů nad 
odbavovací halou hlavního nádraží Praha, odjezd přes 
Harrachov do Javoru, prohlídka města a největšího 
hrázděného kostela v Evropě, dále do Svídnice, 
prohlídka a přestávka na oběd, odjezd do Vratislavi, 
Národní muzeum – slezské umění, ubytování, večerní 
procházka na Rynek
19. 5. po snídani prohlídka města (Dómský a Písečný 
ostrov, univerzita ad.), odpoledne odjezd přes Kladsko, 
prohlídkou města, příjezd do Prahy kolem 20 h 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 nocleh v 
dvojlůžkovém pokoji v hotelu 3* se snídaní, služby 
průvodce, vstupné, zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: obědy a večeři, příplatek za 
jednolůžkový pokoj 500 Kč, cestovní pojištění UNION B 
za 48 Kč
Doprava: komfortní autobus s klimatizací, minibarem, 
funkčním WC, TV

Ubytování: Hotel Polonia 3* (ul. Piłsudskiego 66) 
se nachází v centru Vratislavi nedaleko od hlavního 
náměstí Rynek. Tento historický hotel má pohodlné 
a jednoduše zařízené pokoje s WC a sprchou, fénem, 
telefonem, TV a bezplatným WiFi. V hotelu je restaurace 
Galicja specializovaná na polskou i mezinárodní kuchyni. 
Stravování: snídaně  
Cestovní pojištění: pojištění zrušení objednaných 
služeb z důvodu akutní nemoci, úrazu, úmrtí v rodině, 
živelné události do výše 80 % stornopoplatku; pojištění 
léčebných výloh v zahraničí; pojištění odpovědnosti; 
pojištění zavazadel; úrazové pojištění; pojištění nákladů 
na technickou pomoc při záchranné akcii 
Minimální počet účastníků: 30
Termín pro zaslání přihlášky: do 31. 3. 2019

Program zájezdu

Od dob Velkomoravské říše až do válek o nástupnictví na habsburský 
trůn, které vedla Marie Terezie se svými sousedy, patřilo Slezsko 
střídavě k českému a polskému státu. Pak dlouho patřilo k Prusku 
a od roku 1945 je součástí Polska. Severozápadní část se nazývá 
Dolní Slezsko a jeho nejvyšší horou je Sněžka. Současnou metropolí 
historického kraje je Vratislav či polsky Wroclaw nebo německy 
Breslau. Je opravdu jen hodně málo míst za našimi hranicemi, 

které by byly s naší historií tak silně spojeny jako Vratislav. Sami obyvatelé města vědí, že do Prahy je to blíž než  
do Varšavy, a po celý středověk byla hned po Praze druhým nejvýznamnějším městem našeho státu. Vratislav 
má pečlivě restaurované historické památky v meandru řeky Odry na Dómském a Písečném ostrově, Staré město  
i památky z počátku 20. století. Během zájezdu navštívíme i další historická místa - hrázděný kostel míru v Javoru 
(UNESCO), Svídnici s historickým středem města, který patří k nejcennějším památkovým komplexům Polska 
(UNESCO) a staré pevnostní město Kladsko.

Jawor | Swidnica | Wroclaw | Kłodzko

Dolní Slezsko
2-denní autobusový zájezd 
18. - 19. 5. 2019


