
 

                                             

Program: 

1. Deň :  

 Zraz pri Istropolise o 7:10, odchod autobusu o 7:30 

 Presun do mesta Krakov, prehliadka stredovekého kráľovského 

zámku a korunovačnej katedrály na Waveli.  Prechádzka mestom 

so sprievodcom po Kráľovskej ceste: Barbakan, Mariánska brána, 

Hlavné námestie, Kostol Panny Márie, radničná veža, pomník 

Adama Mickiewicza a goticko-renesančná trhová hala 

Sukiennice. Ďalšou zaujímavosťou mesta sú Floriánska brána s 

baštou Barbakan. Navštívime aj štvrť Kazimierz - centrum židovskej kultúry.  

 Odchod na ubytovanie v širšom centre Krakowa.  

 Po ubytovaní a krátkom odpočinku sa spoločne presunieme na Vianočné trhy, ktoré 

patria medzi tretie najkrajšie trhy v Európe.  

2. Deň :  

 Po raňajkách sa presunieme do najkrajšej soľnej 

bane v Európe. Soľná baňa vo Wieliczke je od roku 1978 

zapísaná v zozname svetového dedičstva.  Pripravte sa na 

3,5 kilometra dlhý okruh, na ktorom je vyše 800 schodov. 

Hneď na začiatku trasy pri prechode do podzemia ich 

zdoláte 386, väčšina trasy sa potom postupne zvažuje až do 

hĺbky 135 metrov pod zemou, takže napriek tomu, že je 

okruh dlhý, nie je až natoľko náročný ako niektoré slovenské jaskyne. Na záver prehliadky 

budeme vyvezení z podzemia výťahom. Prehliadková trasa trvá približne 2 hodiny.  

 Presun do Olomouca, ktorý sa tiež nazýva „Moravskou perlou“. Od 11. storočia tu sídli 

biskup a je preplnený nádhernými cirkevnými pamiatkami. Medzi zaujímavosti patrí aj 

orloj, ktorý sa nachádza na námestí. Navštívime tiež Vianočné trhy  známe ako jediné v 

Českej republike, ktoré ponúkajú norimberské víno a punče v originálnej kvalite. 

 

                     Predpokladaný návrat je v neskorších  večerných hodinách. 
 

 

 



 
 

 

 

Prihlásenie:  

Vyplnenú prihlášku  prosíme doručiť do 15. 11. 2019 osobne na recepciu  alebo zaslať 

podpísanú (sken) na email: jana.takacs@lpr.sk 

Úhrada:  príspevok vo výške 50€  je potrebné uhradiť po potvrdení účasti priamo na recepcii 

Centra pomoci LPR , Brestová 6, Bratislava v termíne od 20. - 26.11.2019. V prípade 

doprovodu /tento bude možný len v prípade, že sa nenaplní kapacita z radov onkologických 

pacientov/ bude úhrada  za výlet v plnej výške (100,- Eur). 

V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie s raňajkami, sprievodca, poistenie liečebných 

nákladov, vstupy. 

 

Upozornenie:   

Tento výlet síce patrí medzi fyzicky náročnejšie, avšak vynaložená námaha bude 

zhodnotená krásnymi zážitkami.  

V prípade záujmu prevyšujúceho kapacitné možnosti budú uprednostnení onkologickí 

pacienti, ktorí ešte výlet organizovaný LPR neabsolvovali. Ostatní záujemcovia  budú 

zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia kapacity ich budeme kontaktovať. 

 

Viac informácií : Jana Takács Horníčková  - 02/5720 2917, email: jana.takacs@lpr.sk 

 

 

 

Veríme, že naša námaha, vynaložená na organizáciu výletu pre vás, bude kompenzovaná 

dobrým pocitom z vašej radosti a zážitkov, ktoré spoločne na výlete zažijeme  
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