
 

 
 

 
 

AAddvveennttnníí  vvýýlleett   ddoo  PPoollsskkaa  --  WWRROOCCLLAAWW  
 

Termín:  st ředa 14.12.2016     -     cena:  K č 650,- 
 

 
Odjezd:    v 6:00 hod. z Brna  (parkoviště na ul. Dornych proti OD Tesco) 
 

Příjezd: do 23 hod.  (parkoviště na ul. Dornych proti OD Tesco) 
 

Trasa: Brno - Ostrava - Wroclaw - Klodsko - Olomouc (popř. Svitavy) - Brno 
 
 
Program zájezdu: 
 
   Za kouzlem adventní nálady a výzdoby se tentokrát vypravíme do hlavního města 
polského Slezska, krásné historické Wroclawi . 
   Proslulý adventní trh na hlavním náměstí nabídne tradiční pochoutky a všechno, co patří 
k vánoční atmosféře. Mnoho událostí z historie města se váže i k dějinám naší země. V 10. 
století, kdy zde byla postavena česká pevnost, bylo poprvé písemně zaznamenáno jako 
Vratislavia, pravděpodobně  podle jména českého knížete Vratislava. Od poloviny 14.stol. 
se celé Slezsko stalo součástí zemí Koruny české, po 200 let bylo také součástí 
Habsburské říše.  
   Historickému významu města odpovídá velké množství pečlivě restaurovaných 
architektonických památek. Centrem historického města jsou Tumský a Pískový ostrov, 
s katedrálou sv. Jana Křtitele, řadou dalších církevních i světských staveb, s mnoha úzkými 
uličkami a starobylými domky. Velmi zajímavé jsou také některé stavby z počátku 20. 
století. Sídliště Mieszkanie nebo Národní hala z roku 1913, která byla považována v době 
svého vzniku za jednu z nejpozoruhodnějších staveb Evropy. Půvab městu dodává přes 
100 mostů, které se klenou přes řeku Odru. Ta protéká městem a vytváří bezpočet ramen, 
kanálů a  zátok, a také 12 ostrovů. 
   Město které je jen 60 km vzdálené od českých hranic opravdu stojí za návštěvu. 
 
 

Program m ůže být p řizpůsoben časovým limit ům, nebo nep ředvídatelným okolnostem.  
 
 
V ceně zájezdu :  - doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD 
   - služby průvodce 
   - pojištění CK proti úpadku 

 
Cena nezahrnuje:   - žádné vstupy 
  - pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK) 
 

 
 
 

Na cestu s Vámi se těší Cestovní kancelář Josef Trojáček Josef Trojáček Josef Trojáček Josef Trojáček 
INFO: 

Renneská tř. 820/22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz 
 
 


