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       ADVENT V EURÓPSKOM HLAVNOM MESTE KULTÚRY 2016 
                         A PREDVIANOČNÁ OLOMOUC 

PROGRAM 

1. deň: 12.12.2020 - sobota    

o 06:00 hod odchod zo Žiliny cez Čadcu do poľského mesta Wroclaw, prezývaného poľské Benátky.  
Mesto postavené na 12-tich ostrovoch, ktoré spája viac ako 100 mostov, má pamiatky zapísané  

na zozname svetového dedičstva UNESCO. 
V minulosti bolo členom Hansy a v r. 2016 bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry. 

Prehliadka mesta s miestnym sprievodcom. Počas nej sa určite dozvieme, prečo naše kroky v centre mesta 

sprevádzajú malí trpaslíci, v Katedrále uvidíme najväčšie množstvo vitráži a najväčší organ v Poľsku  
a vychutnáme si nádherne vyzdobené mesto, ktoré nám pripomenie atmosféru dávnych čias. 

Hlavné námestie – jedno z najväčších stredovekých v Európe – lemujú krásne domy v štýle baroka,  
renesancie a rokoka. Stredoveká radnica je zdobená krásnymi rezbárskymi sochami. 

Počas prehliadky osobné voľno na tržnici s možnosťou občerstvenia a nákupu suvenírov. 
Po ubytovaní večerná prechádzka po adventne vyzdobenom meste so sprievodcom CK.  

Nenechajte si ujsť romantiku na Katedrálnom ostrove,  

kde lampár v dobovom oblečení rozsvecuje plynové lampy. 
 

2. deň: 13.12.2020 – nedeľa 
Po raňajkách prechádzka do centra so sprievodcom CK, krátke osobné voľno na fotenie, 

návrat na hotel, naloženie batožiny, pokračovanie do Olomouce. Prehliadka mesta so sprievodcom CK  

a osobné voľno v adventne vyzdobenom meste, ktoré má neopakovateľnú atmosféru.  
Po Prahe druhá najvýznamnejšia pamiatková rezervácia v Čechách má v centre naozajstné skvosty: 

Stĺp najsvätejšej trojice od roku 2000 zapísaný na zozname UNESCO, Radnicu s Orlojom, viaceré studne 
nádherne zdobené, Kostol sv. Morica, Vilu Primavesi, ktorá je čiastočne prístupná verejnosti, aj keď sú v nej 

umiestnené byty a kancelárie firiem je v nej umiestnená galéria a kaviareň. 
Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod.  
 

CENA: € 99/osoba za zájazdový autobus, ubytovanie 1 noc s raňajkami hotel ***, sprievodcu CK 
                  a miestneho sprievodcu vo Wroclawi 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 4 €/os. 
                              vstupné do Univerzity, prípadne ďalších pamiatok       
 
Rezervácie prijímame do konca októbra 2020.        

 
                                                                  

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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