Zájezd Sboru sv. Jiří - Polsko 2015
Program zájezdu vypadá takto:
Pátek 3.7. - 0.30 odjezd z Vraného, 0.40 ze Zbraslavi do obce Glogów Małopolski, asi 700 km. Cestou kromě
zastávek na občerstvení u pumpy zkusíme vytipovat jedno pěkné místo pro zastávku. Jídlo po cestě bude z
vlastních zdrojů nebo rychlé občerstvení u pumpy. Plánovaný příjezd na místo ve 14.oo - hotel Pod Borem.
Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích. Po ubytování individuální volno, odpočinek, možná procházka lesem
k pomníku popravených 5.000 Židů ze Rzeszówa.
17.30 odjezd z hotelu. V 19.oo mše sv. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w
Rzeszowie – Biała. Po mši bude krátký koncert. Poté návrat autobusem do
hotelu, večeře z vlastních zdrojů, nebo individuálně v hotelové restauraci
podle vlastního výběru.
Sobota 4.7. – 8.00 snídaně v hotelu
(švédský stůl, je zahrnuta v ceně za
ubytování). Skoro celý den turistický
program - zámek Łańcut, klášter
Leżajsk. Večeře bude brzo, protože
18.30 odjíždíme do historického centra
Rzeszówa. Tady ve farním kostele św. Stanisława i Wojciecha večer od
19.45 buď koncert, nebo mše s krátkým koncertem (upřesňujeme). Po
vystoupení se domluvíme buď na krátké procházce nočním centrem města,
nebo pojedeme zpět do hotelu a tam posedíme a zazpíváme si.
Neděle 5.7. – Ráno snídaně v hotelu,
od 9.oo mše na Niwie w Kościółe św.
Józefa w Głogowie Młp. Od 11.oo mše
s následným krátkým koncertem
Kościół parafialny Świętej Trójcy v
centru Głogowa. Společný oběd v
hotelu, asi ve 14.30 odjezd autobusem
do Rzeszówa, prohlídka města s
výkladem, nebo kdo bude chtít tak
samostatně. Odpoledne od 17.00
koncert ve Wojewódzkim Domu Kultury. Po koncertu zpět do hotelu,
společná večeře, večer víno, ženy, zpěv (z vlastních zdrojů).
Pondělí 6.7. - Snídaně v 7.30, odjezd z hotelu v 8.30. Cestou zastávka
v solných dolech Wieliczka – památka Unesco (odbočka kousíček z
dálnice). Rychlé občerstvení cestou u pumpy nebo u solných dolů.
Plánovaný návrat Vrané 23.oo
hod.
Praktické informace:
Za autobus budeme vybírat 2.200.- Kč. Na ubytování (3 noclehy se
snídaní), vstupné Łańcut, Wieliczka, průvodce Leżajsk apod.
budeme vybírat 270 zlotých. Směnný kurs je přibližně 7.- Kč za 1
zlotý. Jídlo a pití (kromě snídaní v hotelu) si budete hradit každý
samostatně.
Nevratnou částku na autobus budeme vybírat do 11. června, zloté
buď nejpozději před nástupem do autobusu, nebo vyměníme až za
hranicemi, zjišťujeme kde je lepší kurz. Vezměte si s sebou také
pro sebe zloté na jídlo po dobu pobytu. A samozřejmě na nákupy, zmrzlinu a kávičky. Stravování v restauracích
či v rychlém občerstvení je zhruba stejně nákladné jako obdobná zařízení v Čechách. Můžete vzít s sebou
Eura, pokud vám zbyly z jiných cest, ale vzhledem ke kurzu je lepší směňovat české koruny. Nezapomeňte se
pojistit na cesty. Kdo by chtěl pojištění zařídit, můžete si říci Mileně Velkové.
V autobuse máme ještě volná místa, proto neváhejte a šiřte informaci dalším případným zájemcům.
Další informaci s upřesněním dáme přibližně 14 dní před odjezdem.
Alfa, Blanka, Zdeněk a Karel

