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ADVENTNÍ LUŽICE
(CZ-GER-PL pohraničí)
dnů: 2, nocí: 1 ; termín někdy ve dnech: 5.-7., 14.-15., 18-20.12.2017 (dle možnosti ubytovatele – bude upřesněno)
předpokládaná cena: 1500 Kč (výběr s rezervou 2000,- Kč, přeplatek se vrátí)
program upravíme operativně dle počasí a dopravy – TUČNĚ určitě bude, kurzíva za hezkého počasí a příznivé dopravní situace

1.den – Od školy vyjedeme brzy ráno. Již za světla bude krátká zastávka u poutní barokní baziliky Navštívení
P.Marie v české HEJNICI <1>. Následuje přesun za něm. hranice se zastávkou u zříceniny hradu OYBIN. Kolem
oběda nás čeká procházka malebným centrem města ŽITAVY (=Zittau) se 160letou radnicí v duchu italské renesance
a známou stavbou zdejší solnice s mansardovou střechou. Následně se přesuneme do Lobavy (=Lobau) s návštěvou
zdejší litinové rozhledny – prý nejkrásnější z podobných v Německu. Navečer se ubytujeme v historickém BUDYŠÍNĚ
(=Bautzen) <2>, jenž proslul svými hradbami, vyhlídkovou věží kostela sv. Petra a hlavně nejstaršími vánočními trhy
z celého Německa.
2. den - Po snídani se odebereme do něm.-pol. města ZHOŘELEC (=Gorlitz), jež je známé řadou kostelů, gotickými
domy, Dolním rynkem (=Untermarkt) a tzv. Šeptavým obloukem. Odsud přejedeme kolem zámku Czocha na skalním
ostrohu řeky Kwisa do polského podhůří Krkonoš. Projedeme městem Szklarska Poreba se známou Zatáčkou smrti
(=Zakret smierci), jež nabízí jedinečný výhled na polské Karkonosze. Pohled pro Čecha na Krkonoše z druhé strany
završíme návštěvou nečekaného klenotu norské lidové dřevěné architektury – Kosciol Wang v lázeňském městečku
KARPACZ <3>. Další cesta povede kolem zámku Ksiaz <4>u města Walbzych až do města SVÍDNICE (=Swidnica),
kde bude naším hlavním cílem kostel Míru (=Kosciol Pokoju w Swidnicy) <5> zapsaný na Seznam UNESCO - díky
unikátní dřevěné a hrázděné architektuře pocházející z dob konce třicetileté války. Dle situace navštívíme centrum
Swidnica a Walbrzychu, odkud pak již pojedeme zpět do ČR. Ke škole
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se vrátíme v pozdních večerních (nočních) hodinách.
Cena zahrnuje:
doprava zájezdovým autobusem ; 1x ubytování a 1x snídaně, vybrané vstupy;
komplexní cestovní pojištění
Poznámky: cena platí při obsazení zájezdu minim. počtem 45 platících
účastníků; vstupy do některých jiných objektů se pohybují 0-5 Euro pro
studenty – není započítáno v ceně, lze je fakultativně navštívit
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