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Toulky Velkým POLSKEM s architekty a sedm objektů UNESCO   
 
 

  Program:                                                                 sobota 18. – sobota 25. září 
 
 
 

1. den: Praha – odjezd v 6 hodin, transfer via Polsko 
 
 

Świdnica: starobylé město se zachovalým náměstím, uliční sítí s hrázděnými domy a 
největším evropským dřevěným kostelem (míru) - „kościół Pokóju“ Největší Trojice  
(1. objekt UNESCO) https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostely_m%C3%ADru   cesta cca 300 km 
- večerní Vratislav stojí za to s ubytováním v centru města,  
ubytování ve ***hotelu Europejski v centru města 
 
 
 
 

2. den: historická Vratislav vč. Aula Leopoldina a spekulativní Haly století  
(2. objekt UNESCO)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hala_stolet%C3%AD_ve_Vratislavi 
Lešno, město spjaté s českými disidenty v čele s Janem Ámosem Komenským (strávil zde 
28 let!) historické kostely a několik budov s odkazy na stopu českých bratří 
Poznaň – historické centrum + přestavba pivovaru, www.starybrowar5050.com     
ubytování přímo u pivovaru v Novotelu IBIS Centrum     cesta cca 200 km 
 

3. den: Gniezdno, 1. historické město Polska – kolébka polského státu: podle legendy tři bratři 
Lech, Čech a Rus hledali místo … nalezli pahorek, na němž stál starý dub, na kterém seděl bílý orel. 
Lech se zde rozhodl usadit. Kolem dubu zbudoval svůj hrad, nazval ho Hnězdno podle orlího hnízda a 
bílého orla přijal za svůj znak. Zbývající bratři pak putovali dále, Čech na jih a Rus na východ 
Je zde pochována přemyslovská kněžna Doubravka a sv. Vojtěch (jeho náhrobek a tzv. 
Hnězdenské dveře)…bohatá historie, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bzdno 
Strzelno s kostelem sv. Prokopa a dojezd do Toruně – večerní město 
 
 

Toruń „červené město“, rodiště Mikuláše Koperníka (muzeum ve dvou typických kupeckých 
hansovních domech). Založena r. 1233 jako správní centrum křižáckého řádového státu. 
Brzy se stala bohatým kupeckým městem, které se r. 1454 vzbouřilo a přešlo pod polskou 
správu. Dochovalo se množství památek, mj. jedna z největších gotických radnic v Evropě, 
hradby, brány, zbytky křižáckého hradu a sýpky. (3. objekt UNESCO)      cesta cca 180 km 
ubytování v některém ze***hotelů v centru města 
 



 
 

 
 
 
 

4. den: cesta na sever: 
 
 

Gdańsk, významný přístav na Baltu a jedno z nejkrásnějších měst v Polsku, kdysi metropole 
Pomořského knížectví, později hansovní město v rukou Poláků a následně Prusů. Během 2. 
svět. války Gdaňsk téměř zničen, dnes je centrum obnoveno do bývalé krásy. Symbolem 
města je dřevěný přístavní jeřáb, nejkrásnější měšťanské domy lemují Dlouhou ulici a Dlouhý 
trh. Mezi další památky patří radnice tzv. Hlavního města, Artušův dvůr, Mariánský chrám, 
největší středověký cihlový kostel v Evropě s orlojem z 15. stol.  cesta cca 230 km 
Mimo centrum leží tvrz Wisłoujście, střežící ústí Visly, a Westerplatte, místo, kde padly první 
výstřely 2. svět. války, dnes pozůstatky po krutém boji a monumentální památník.                              
 

ubytování v Malborku / okolí – na pobřeží se koná jakýsi veletrh = obsazené hotely. 

 
 
 
 

5. – 6. den: cesta na jih: 
 
 
 

Malbork, město s nejrozsáhlejším hradem v Polsku. Založen křižáky ve 13. stol., r. 1309 
sem byla přenesena správa řádového státu. Během 2. svět. války nesmírně utrpěl a jeho 
obnova trvá dodnes. (přilehající Staré Město bylo prakticky zničeno). Gotické křižácké sídlo 
přiláká ročně kolem 500 tis. návštěvníků. (4. objekt UNESCO, doporučená prohlídka 3 hod.)   
 
 

Warszawa (Varšava), od r. 1609 sídelní město polských králů a od r. 1918 hl. město Polské 
republiky. Na konci 2. svět. války byla prakticky srovnána se zemí, po válce s ohromnými 
náklady rekonstruováno Staré Město a zcela znovu vystavěn královský zámek. Novodobému 
centru, které leží stranou od St. Města, vévodí 230,5 m vysoký Palác kultury a vědy v 
socrealistickém stylu (podobně např. hotel International v Praze 6). 
Navštivte památníky varšavského ghetta či nově otevřené Muzeum varšavského povstání, 
královský park Łazienki s palácem Na vodě a romantickými stavbami z 18.–19. stol.; na 
okraji města leží zámek Wilanów s barokním parkem. Varšava má také svoji Prahu - čtvrť 
Praga patří mezi ty „drsnější“. (5. objekt UNESCO)  cesta cca 400 km! + cca 100 km po Varšavě 
- k večeru dojezd do města, 2x ubytování v Motelu One v centru města, večerní město, 
https://www.motel-one.com/cs/hotely/warsaw/hotel-warsaw-chopin/ 
a následně celý další den na prohlídku hlavního města Polska 

7. den: cesta dále na jih: 
 

Kraków, býv. hlavní město Polska a akademické centrum (Jagellonská univerzita je pouze o 
16 let mladší než Karlova), významné kulturní středisko. Historické město zůstalo téměř 
nedotčeno 2. světovou válkou. (6. objekt UNESCO)       
Hlavnímu náměstí, jednomu z největších historických prostranství v Evropě, vévodí 
Mariánský chrám s největším gotickým oltářem světa a renesanční kotce (Sukiennice) - dnes 
zde můžete koupit vkusné suvenýry ze dřeva, kůže a jantaru; unikátní barbakán (předsunutá 
součást opevnění), muzeum rodu Czartoryských s galerií (mj. da Vinci, Rembrant). 
Palácový komplex na Wawelu je pro Poláky tím, čím pro Čechy Pražský Hrad: naleznete v 
něm reprezentativní komnaty renesančního královského paláce s částí významných sbírek 
tapiserií a katedrálu s největším polským zvonem Zikmundem (11 t), kde probíhaly 
korunovace a pohřby polských králů   cesta cca 300 km 
- odpolední organizovaná (a event. večerní individuální) prohlídka města 
- ubytování v některém z hotelů v centru města  
- večeře v profláklé restauraci http://podwawelem.eu/ (nutná rezervace) nebo 
v její klidnější podobě http://www.chlopskiejadlo.pl/pl/, případně v židovské čtvrti Kazimierz. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. den: cestou zpět na západ až do Prahy, nejprve nejnavštěvovanější objekt Polska 
 
 
 

Wieliczka, kopalnia soli (Vělička, solné doly), světový unikát, nejstarší funkční doly na světě 
(zhruba 700 let), vytěžené komory přeměněny na kaple, jejichž výzdoba je celá ze soli, 
zpřístupněna turistická trasa v délce asi 2,5 km, zlatým hřebem je obrovská kaple svaté 
Kunhuty. (7. objekt UNESCO)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Soln%C3%BD_d%C5%AFl_Wieliczka 
Pszczyna, zámek, polské Versailles, se zahradou v anglickém stylu s původním zařízením a 
nábytkem patří k nejcennějším památkám bytové architektury v Polsku  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pszczyna_(z%C3%A1mek)          cesta cca 550 km                                                                             
 

 
 

*Cena   12.900 Kč zahrnuje:  
 autobusovou dopravu 
 7x ubytování v hotelech různého typu 
 7x bufetová snídaně  
 služby dvou průvodců:  
ak.arch Míla Čejka a RNDr. Miroslav Hrdlička 
 infomateriály: zpravidla obsažný manuál Míly Čejky 
a sladké pokušení Mirka Hrdličky   
 komplexní cestovní pojištění 
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
 pojištění CK proti úpadku, 
http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
 
Důležité poznámky k ceně a vstupu do objektů na trase (aktualizace 10.6.2021): 
- nejen klima, ale i cestovní ruch se v ledasčem za posledních nemnoho let výrazně změnil: 
- u skupin bez předchozích rezervací není šance se dostat do objektů 
- v cestovní smlouvě / 2. strana zaškrtněte váš zájem o 1-4 objekty na trase zájezdu: hrad 
Malbork, Wawel, královské apartmány, solné doly Vělička a zámek v novobarokním stylu 
Pszczyna; cestovní kancelář zajistí rezervaci do těchto objektů, ale návštěva se pro Vás 
stane závaznou,… někde (Vělička) vyžadují s rezervací složit nevratnou zálohu, jinde hrozí storno 
poplatek za nečerpané služby. 
 
Poznámka na závěr: úpravy trasy a ubytování možné, po Covidu-19 je všechno možné. 


