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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 – smlouvě o zájezdu 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 15. 9. 
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 20 účastníků do 8. 9. 2019. Nejpozději 14 
dnů před odjezdem obdrží účastníci pokyny k odjezdu. 
*cena pro studenty kurzu „Po stopách historie”, **senioři 65+

Termín Cena Odjezdové místo
25. - 28. 10. 2019 vlakem 7 900 Kč / 7 600 Kč* / 7 400 Kč** Praha

1. den: 10 h sraz na Hlavním nádraží Praha, odjezd 
rychlíkem s přestupem do Krakova. Ubytování v hotelu, 
procházka na Rynek.
2. den: Po snídani se vydáme do Starého města.  
Z hotelu je to jen pár kroků. Dopoledne si prohléd-
neme Barbakán, náměstí Rynek se soukenicemi  
a místní průvodce nám ukáže královský hrad a katedrálu 
Wawel. Odpoledne navštívíme gotickou baziliku Panny 
Marie s překrásným vyřezávaným oltářem a historickou 
kolej Jagelonské univerzity. Zájemci se mohou vypravit  
do Národního muzea za slavným obrazem Leonarda  
da Vinci Dáma s hranostajem.
3. den: Dopoledne navštívíme původní továrnu Oskara 
Schindlera, která je známá z oscarového snímku 
Schindlerův seznam z roku 1993. Zobrazuje historii 
Krakova během německé okupace v letech 1939 – 1945. 
Toto moderní multimediální muzeum patří k největším 
atrakcím v Krakově. Odpoledne se projdeme bývalou 
židovskou čtvrtí Kazimierz s několika synagogami  
a hřbitovem. Večer je společná večeře v hotelu.

4. den: Po snídani máme volno na nákup suvenýrů  
a odjedeme rychlíkem domů. Návrat do Prahy kolem  
18 h.
Ubytování: hotel Mercure Krakow Stare Miasto 4*, 
Pawia 18b, 31-154 Kraków
Moderní pokoje s koupelnou, bezplatné wifi, minibar 
(za poplatek). Hotel má výtečnou polohu v centru 
města, pár kroků od Starého Města i od železničního 
nádraží s nákupní galerií. V hotelu je restaurace, lobby 
bar, fitness.
Stravování: bufetová snídaně, 1 večeře v hotelu
Cena zahrnuje: jízdenku 2. třídy a místenku 3 noclehy  
s bufetovou snídaní v dvoulůžkovém pokoji v hotelu 4*,  
1 večeři v hotelu, vstupné podle programu, doprovod 
CK.
Cena nezahrnuje: obědy, příplatek za jednolůžkový 
pokoj 4 500 Kč, cestovní pojištění UNION B 96 Kč/os.
Cestovní doklady: pas nebo OP

Krakov je klenot Polska. Pro turisty má jednu velkou 
výhodu, neboť všechny nejdůležitější památky jsou 
pohromadě a dají se projít pěšky. Má dobře zachovalé 
středověké centrum s dlážděnými ulicemi lemovanými 
krásnými domy. Ohromí vás Rynek Glowny, který  
je největším středověkým náměstím na světě. Stojí tu 
i nejkrásnější polská svatyně bazilika P. Marie s různě 

vysokými věžemi. Dominantou města je obrovský královský hrad Wawel nad řekou Vislou. Na své si přijdou 
milovníci historie i dobrého jídla a pití.

Krakov
4-denní vlakový zájezd 
25. - 28. 10. 2019

Program zájezdu


