KRAKOW
podrobné informace k zájezdu
Popis města
Krakov lze bez nadsázky označit za nejkrásnější polské město a kulturní centrum celého
Polska, proto byl už v roce 1978 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Zázračně
unikl zničení za 2. světové války a proto při toulkách Starým městem pocítíme majestátnost a
slávu dávného sídla polských králů.
Středobodem Krakowa i Starého města je Hlavní náměstí tzv. Starý rynk, které je největším
náměstím v Evropě. Lemují ho staré domy, paláce a vévodí mu gotický kostel Panny Marie s
hlavním oltářem z lipového dřeva (nejcennější evropský gotický oltář). Staré město obklopuje
park Plankt, v jehož okolí se nachází mnoho historických budov, např. nejstarší budovy
Jagellonské univerzity, kostely a kláštery, Floriánská brána, část pevnostní zdi a Barbakan.
Žádný návštěvník nemůže minout královský hrad Wawel, turisticky přitažlivá je Královská
cesta, čtvrť Kazimierz, bývalá gotická tržnice Sukiennica.

Adventní Krakow
Polské adventní a vánoční tradice vycházejí, podobně jako v celé Evropě, z křesťanství. V
kostelích vládne fialová jako barva pokání a přípravy na jeden z nejdůležitějších katolických
svátků.
Na malebných vánočních trzích je ke koupi polské tradiční zboží od místních výrobců
(řemeslné výrobky z kůže, jantaru a další drobné dárky), místní speciality k jídlu a pití
(svařák - grzaniec, medový nápoj, żurek - polévka z kvásku, bigos – zelno-masový pokrm,
boršč, grilovaný oszycpok, klobásky, pierogi - plněné vařené taštičky, pečený pstruh,
placky).

Organizace zájezdu
V rámci zájezdu dostanou všichni účastníci mapu města s vyznačenou doporučenou trasou,
kterou půjde průvodce. V rámci této cesty se seznámíme s hlavními památkami starého města.
Účast na vycházce je zcela dobrovolná. Během cesty autobusem Vám budou doporučena
nejzajímavější místa k navštívení. Zájezd je vhodný i pro menší děti. Čas a místo odjezdu
z Krakowa si domluvíme na místě.
V případě dalších dotazů můžete volat 604 541 151.

Na Vaši účast se těší SRPŠ při ZŠ a MŠ Blatec
a ředitelka školy Mgr. Hana Bednářová.

