
  POLSKO -  VÍKEND VE VARŠAVĚ
   Vlakový zájezd pro železničáře na jízdenky FIP: PKP

NOVINKA



    POLSKO -  VÍKEND VE VARŠAVĚ 
Mimořádnou atmosféru varšavského Starého města, které bylo po válečném zničení velice úspěšně
obnoveno, dokládá zápis do seznamu světového dědictví UNESCO .. Neopakovatelný půvab náměstí
obklopeného úzkými kamennými domy a barevnými fasádami … 15 let tvrdé práce polských lidí,
aby podle starých předloh ZNOVU postavili historické centrum zničeného válkou.

PROGRAM
1. den Odjezd nočním vlakem z Prahy do Polska
2. den Hned proti nádraží vás přivítá polský „Manhattan“ a nejvyšší stavba v zemi - Palác  vědy a
kultury (234,5  m).  Prohlídka  věže  a  vyhlídky  na  město.(krásné  fotografie).  Procházka  Starým
městem (UNESCO),  které  bylo  za  války  zcela  zničeno,  ale  znovu  vybudováno, Staroměstské
náměstí (Rynek Starego Miasta) s barevnými domy a se sochou bojovné mořské panny (symbol
města), katedrála sv. Jana a jezuitský kostel, Nové město s řadou kostelů vč. starobylého kostela
Navštívení Panny Marie, Barbakan a městské hradby, Královský palác se Zikmundovou (Hodinovou)
věží  a  skvělými  interiéry,  Zikmundův  sloup  na  Zámeckém  náměstí, Saské  zahrady  s  hrobem
neznámého vojáka,  Velké divadlo s Apollónovou kvadrigou, kouzlo ulic na Královské cestě - řada
krásných  paláců,  parků,  kostelů,  klášterů,  živá  ulice  Novy  Świat  s  elegantními  kavárnami  a
restauracemi,  anebo Vzpomínková cesta  bývalým ghettem s  připomínkami  hrůz  druhé  světové
války a holokaustu vč. památníku hrdinů ghetta, překrásné parky uprostřed města, večeře v hotelu.
3. den Návštěvy muzeí, např. Národní muzeum - Muzeum Narodowe s největšími a nejbohatšími
sbírkami  umění i  užitého  umění,  prohlídka  moderní  architektury  Varšavy  –  vysokoškolská
knihovna, Multimediální park fontán, který se nachází v Podzámčí nedaleko Starého Města a řeky
Visly. Od svého vzniku v roce 2011 tyto fontány do města přilákaly již ohromný počet turistů z
celého světa.  Koperníkovo Science Centre, což je vědecké centrum, které je možno přirovnat k
české IQ landii.  Na své  si  tu  v  8  rozličných expozicích přijdou malí  i  dospělí.  Návštěvníkům je
zpřístupněna celá budova, včetně střechy (odkud je krásný výhled na město), povoleno je zde si
hrát, na vše sahat a experimentovat. Osobní volno. 
 Odjezd nočním vlakem do ČR.
4. den Ranní příjezd do Prahy

25.10. - 28.10.2019                    2 990 Kč
Cena je za osobu a zahrnuje: 
1 x ubytování ve 3* hotelu Metropol (dvoulůžkové pokoje), 1x snídaně, 1x večeře (3 chodové 
menu), lehátko typu T6, služby vedoucí zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Vysvětlení: lehátko typu T6 znamená 6 osob v kupé.

Volitelný doplatek: 
lůžko typu T3 za 390 Kč NEBO lůžko typu T2 – Double za 900 Kč
Volitelný doplatek: cestovní pojištění Union za 144 Kč

Minimální počet pro realizaci zájezdu je 16 osob.
LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ WEB: www.libusetravel.cz
IČ:88753743 MOBIL: 602 449 442
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Varšava nové Staré město



Varšava – nové město



  

Náš pěkný * 3 hotel METROPOL - Varšava
cca 600 m od nádraží Warszawa Centralna


