
POKYNY - POLSKO
Krakow a památník holocaustu Osvětm 

Termín: úterý  24. dubna 2018

Nástupní místo: Nové Město n.Met. U KINA
přistavení autobusu v 3:50 hod
Odjezd:     v 4:00 hod

Návrat kolem 23-24:00h, přesný čas vám upřesní děti cestou zpět.

Dozor v den zájezdu: paní učitelka Ilona Rázlová

Cestou vás bude provázet paní průvodkyně Helena Karlová - nastoupí v Náchodě.

DOKLADY: Každý účastník musí mít platný cestovní pas nebo občanský 
průkaz (může být i dětský do 15 let).

Pojištění: Nezapomeňte si svoji českou kartičku pojišťovny, kartičky pojištění do zahraníčí  
bude mít u sebe paní učitelka

Výměna peněz: pouze pro vlastní potřebu  a WC (svačina, suvenýr) si vyměňte předem 
polské zloté (v místě nelze platit v Kč). České koruny můžete mít na nákup nápojů od p.řidiče
v autobuse.

POZOR!! - do prostoru kon.tábora Auschwitz si nesmíte brát velké tašky ani batohy, 
povolený rozměr A4 a menší, budete procházet bezpečnostní kontrolou a rámy, doporučujeme
nechat věci v autobuse a občerstvit se během přejezdu na druhou část prohlídky v Birkenau, 
zde už je zavazadlo povoleno. 

Program: Odjezd v ranních hodinách, cesta přes Polsko s bezpečnostními zastávkami. 
Dopoledne příjezd do Krakowa, prohlídka památek s průvodcem, chvilku také osobní volno 
na hlavním rynku. Odpoledne přejezd Osvětim (Auschwitz a Březinka), zde nás čeká s 
česky mluvícím průvodcem od 14:30 h výukový program/prohlídka, který trvá 
3,5 h . Večer odjezd zpět do ČR, příjezd ke kinu v nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, daň Polsko a parkovné, českého průvodce do objektu 
v Polsku, průvodce/doprovod na cestu, cestovní pojištění do zahraničí, vstupné do 
Koncentračního tábora Auschwitz – výukový program 3,5 h

Rada na cestu: Svačinu na celý den mějte s sebou, u pana řidiče lze zakoupit studené nápoje 
v Kč. Zvolte vhodné oblečení, celý den se budeme pohybovat venku a  i odpovídající do 
objektů kon.tábora. Nezapomeňte deštníky/pláštěnku. 

Organizace: CK Jana Hudková 737 41 68 98, www.janahudkova.cz

http://www.janahudkova.cz/

