NABÍDKA ADVENTNÍHO ZÁJEZDU
CYKLOKLUB KRAKONOŠ při KČT, odbor Trutnov chce uspořádat Adventní zájezd do Polského Krakova a
Wieliczky s tímto programem:
Čtvrtek 6. prosince 2018
odjezd autobusu ve 23:00 hod z Trutnova (vlakové nádraží) – noční přesun, autobus s toaletou a možností
občerstvení (káva, čaj, pivo). Cesta cca 400 km – 8 hod. s přestávkami
Pátek 7. prosince 2018
8:00 – 11:00 - prohlídka solného dolu WIELICZKA (Velička)
12:00 – 18:00 - prohlídka Krakova, Wawelského návrší, kde se nachází královský hrad Wawel a katedrály sv.
Stanislava a Václava a návštěva Krakovského rynku s adventními trhy.
18:00 - odjezd z Krakova, noční přesun a návrat do Trutnova sobotu v ranních hodinách
WIELICZKA (Velička)
Prohlídky solného dolu, který vznikl těžením soli v průběhu sedmi staletí, jsou možné pouze s
průvodcem. Klasický prohlídkový okruh vedoucí v délce dvou a půl kilometrů přes přibližně dvacet různých
místností trvá necelé dvě a půl hodiny. Nejdříve je zapotřebí sestoupat 380 schodů než se dostanete do
hloubky 64 metrů pod povrchem země, kde začíná prohlídka. Celkem zde bylo v uplynulých staletích
vyhloubeno devět pater, z nichž poslední leží v hloubce 327 metrů. Turistům jsou přístupná pouze tři patra,
mezi kterými je nejen mnoho schodů, ale dokonce zde jezdí i výtah. Vše je uspořádáno tak, že je celá prohlídka
vhodná i pro návštěvníky na vozíčku.
Každým rokem do Wieliczky přijedou stovky tisíc návštěvníků z celého světa, aby zde shlédly nádherné sochy
a reliéfy, které byly vytesány ze soli. Dále zde mohou spatřit původní těžební komory včetně potřebného zřízení
a strojů, slaná podzemní jezera. Nádherné jsou také podzemní kaple se solnými sochami. Největší kaplí je kaple
sv. Krále v hloubce sto metrů pod zemí, do které se vejde až pět set návštěvníků. Kromě velkého množství soch
jsou zde i překrásné reliéfy, z nichž nejznámější je reliéf Poslední večeře, vytesaný podle světoznámé fresky da
Vinciho. Ten kdo měl štěstí a včas si zarezervoval místo, může v této kapli zažít svůj vlastní svatební obřad. V
podzemí nemůže také chybět socha Jana Pavla II., který byl kdysi i krakovským arcibiskupem. Jedna z
podzemních místností dnes slouží jako malé kino, ve kterém mohou návštěvníci shlédnout dokumentární film
o tom, jak to vypadá v místech, do kterých jim není umožněn přístup.
Na konci prohlídky, která samozřejmě probíhá od nejvyššího přístupného patra k tomu nejnižšímu, Vás bude
čekat tak trochu napínavá jízda výtahem nahoru.

Teplota vzduchu v podzemí je celoročně příznivá, okolo 13 °C až 16 °C. Vynikající je mikroklima s vysokým
obsahem jódu. V podzemí se nachází ozdravné sanatorium určené pro léčbu respiračních chorob a alergií.
Zájezdu se může zúčastnit 50 osob. Návštěva dolu s průvodcem v organizovaných skupinách vyžaduje
předchozí rezervaci.
Ceník platný od 1. ledna 2018
normální
v polštině 59 PLN / 1 osoba cca 360,- Kč
v češtině 89 PLN / 1 osoba
550,- Kč
snížený (důchodci)
v polštině 42 PLN / 1 osoba
260,- Kč
v češtině 69 PLN / 1 osoba
420,- Kč
Více než 40 lidí, výlety musí být rozděleny do menších skupin.
Minimální počet turistů v organizované skupině je 20 osob. Maximální počet turistů ve skupině je 40 osob,
organizované skupiny více než 40 osob jsou rozděleny do menších skupin. Přijetí organizované skupinové
rezervace vyžaduje zálohu ve výši 300 PLN za každou skupinu rezervovanou až pro 40 osob.
Ceník doplňkových služeb
Poplatek za možnost natáčení nebo fotografování - 10 PLN
Transfer (výstup nebo výjezd) skupiny organizované výtahem do úrovně I - až 35 osob - 300 PLN
Transfer (výstup nebo výjezd) skupiny organizované výtahem do úrovně I - až 40 osob - 350 PLN
Cesta (výjezd nebo výstup) skupiny organizované výtahem do úrovně II - až 35 osob - 400 PLN
Transfer (výstup nebo výstup) skupiny organizované dolním výtahem na úroveň II - až 40 osob - 450 PLN
Solná baňka "Wieliczka" přijímá platební karty American Express, VISA, Mastercard, VISA Electron a Maestro.
V areálu Daniłowicz Shaft je otevřen také bankomat a směnárna po celý rok od 9:00 do 21:00.

Vstupné hrad Wawel - cca 20 PLN – 120 Kč. Vstupné katedrála - cca 16 PLN – 100 Kč. Prohlídka
hradu i katedrály je volitelná a není v ceně zájezdu.

Cena zájezdu - 1 100 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné do solného dolu a
pojištění.
Vzhledem náročnosti realizace zájezdu je třeba se přihlásit u p. Aleny Houserové
telefonicky na čísle 774 524 322 nebo mailem a.houserova @centrum. cz,
nejpozději do 31. srpna 2018.
Při dostatečném počtu účastníků bude poté provedena rezervace prohlídky a dne 10. září 2018 od
9:00 hod. do 11:00 hod. bude na poště TU 1 provedena platba zájezdu přihlášenými účastníky.
Termín zájezdu může být vzhledem obsazenosti prohlídek změněn.
Informace o zájezdu budou zveřejňovány ve vývěsce KČT, odbor Trutnov, u Komerční banky.

