
Pozvánka výboru seniorů OSŽ na kombinovaný zájezd (vlak/bus) do Polska 
 ve středu 22.5.2019 

Navštívíme jedno z nejstarších měst v Polsku -  Opoli. V loňském roce město slavilo 800 let 
od svého založení a v dávných časech patřilo Slezsko  Českému království. Symbolem města 
je Piastovská věž, ale jsou tu i příjemná zákoutí nad rameny Odry a ne nadarmo se jedné její 
části říká „Opolské Benátky“. Druhou městskou dominantou je radnice s věží postavenou 
po vzoru Pallazzo Vecchio ve Florencii. Umění starých mistrů si prohlédneme v kostelích a 
současnost nás osloví krásnými bronzovými sochami, či si na „Ostrowku“  prohlédneme 
dějiště každoročního Národního festivalu polské písně. A jména jejich vítězů najdeme na 
„ulici slávy“. Zubrovku či jiný „suvenýr“ si můžete koupit v obchodním centru 
 (lze platit kartou).   

 Po prohlídce města se vydáme za dalším cílem. Pohádkový zámek Moszna patří k těm 
nejkrásnějším v celém Slezsku a jeho 365 oken - jako je dnů v roce -  a  99  věžiček vás jistě 
okouzlí stejně, jako zámecká zahrada, či skleník. 

Odjezd ze Svinova: R 1132 Praděd v 6:00 hod. Předpokládaný příjezd do Krnova v 6:57 hod. 
Přestoupíme si na autobus, který nás odveze do Opole (asi 2 hod.jízdy). 

Prohlédneme si město a po poledni odjedeme (asi 1 hod.)  k zámku Moszna,  
kde je na 14:30 hod. zajištěna komentovaná prohlídka (v polštině). Osvěžit se kávou nebo 
čokoládou se můžete v místní restauraci. 

Autobusem se vrátíme do Krnova před nádraží (asi hodina jízdy).  

Předpokládaný odjezd z Krnova : Os 3523 v 17:41 hod . do Opavy  příj.v 18:23h. 
Přestup na  vlak Os 3429  v 18:42 h. , příj.do Svinova v 19:13 hod. 

Cena zájezdu :  220,- Kč + 14 Zl (pro seniory).    Mladší 65. let platí  18 ZL !     

Strava vlastní  !       1  Zl  je asi 6.20 ,-Kč . 
I v Polsku vše lehce zdražilo. Doporučuji  si vzít minimálně 50 Zl. na občerstvení, WC apod.  

 

Všichni  zájemci o tento zájezd,by si měli uzavřít vlastní cestovní pojištění ! 

 

Na zájezd s vámi se těší a na dotazy odpoví 

Květa Vysloužilová 

e-mail: v.ketu@seznam.cz,  mob.730 165 438 nebo 737 275 123 


