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Vážení rodiče,
naše škola pořádá studijní zájezd do Osvětimi a Krakova. Závaznou přihlášku
odevzdejte nejpozději do 2. 12. 2022. Cena zájezdu je 900 Kč (případné přeplatky
budou vráceny) a termín je květen 2023 (přesné datum bude upřesněno). Seznam
účastníků se bude tvořit dle pořadí přihlášek, musí být odeslán takto obratem,
protože KT Osvětim má nový rezervační systém. Platba bude probíhat na účet školy
(informace k platbě obdržíte zprávou na Edookit). Cena je počítána pro cca 70 osob,
pokud bude méně účastníků cena může být navýšena.
PROGRAM ZÁJEZDU:
- Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Po příjezdu do Osvětimi následuje
prohlídka s průvodcem (cca 3,5 hod. celkem).
- Prohlídka areálu Osvětim (Auschwitz) s průvodcem
- Přejezd do areálu Březinka (Birkenau) a prohlídka s průvodcem
- V odpoledních hodinách se přesuneme do Krakova (UNESCO), kde nás čeká
prohlídka historického centra s návštěvou zámku Wawel a s katedrálou, kde
probíhala korunovace polských králů
- Staré město si prohlédneme procházkou tzv. Královskou cestou (Via regia),
navštívíme renesanční Sukiennice, což jsou bývalé soukenické krámy a
Mariánský chrám s největším gotickým dřevěným oltářem na světě
- V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR
- Časy odjezdu a příjezdu budou upřesněny

Vážení rodiče,
naše škola pořádá studijní zájezd do Osvětimi a Krakova. Závaznou přihlášku
odevzdejte nejpozději do 2. 12. 2022. Cena zájezdu je 900 Kč (případné přeplatky
budou vráceny) a termín je květen 2023 (přesné datum bude upřesněno). Seznam
účastníků se bude tvořit dle pořadí přihlášek, musí být odeslán takto obratem,
protože KT Osvětim má nový rezervační systém. Platba bude probíhat na účet školy
(informace k platbě obdržíte zprávou na Edookit). Cena je počítána pro cca 70 osob,
pokud bude méně účastníků cena může být navýšena.
PROGRAM ZÁJEZDU:
- Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Po příjezdu do Osvětimi následuje
prohlídka s průvodcem (cca 3,5 hod. celkem).
- Prohlídka areálu Osvětim (Auschwitz) s průvodcem
- Přejezd do areálu Březinka (Birkenau) a prohlídka s průvodcem
- V odpoledních hodinách se přesuneme do Krakova (UNESCO), kde nás čeká
prohlídka historického centra s návštěvou zámku Wawel a s katedrálou, kde
probíhala korunovace polských králů
- Staré město si prohlédneme procházkou tzv. Královskou cestou (Via regia),
navštívíme renesanční Sukiennice, což jsou bývalé soukenické krámy a
Mariánský chrám s největším gotickým dřevěným oltářem na světě
- V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR
- Časy odjezdu a příjezdu budou upřesněny

CENA ZÁJEZDU 900 Kč ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem • průvodce CK po celou dobu zájezdu • pojištění • poplatek
za prohlídku Auschwitz-Birkenau • informační materiály • přistavení autobusu
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DOPORUČUJEME: kapesné (suvenýry, jídlo, wc…), 1PLN = cca 6kč, jídlo a pití s
sebou
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Případné dotazy: Lukáš Novák, l.novak@zshoracke.org, 774 178 751
Vendula Nováková, v.novakova@zshoracke.org ,774 845 131
..............................................................................................................................................................................
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Závazně přihlašuji svou dceru/ syna .................................................................................................
na studijní zájezd do KT Osvětim- Březinka a města Krakov.
Jsem si vědom/a , že dcera/syn musí mít s sebou platný pas, nebo občanský průkaz.
V Brně dne ................................
podpis rodičů .............................................
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