SZANOWNI KOLEŻANKI I KOLEDZY,
NSZZ „Solidarność” SGGW organizuje w terminie 14-17 listopada 2008 r. wycieczkę
autokarową do Pragi i Drezna. Koszt wycieczki wynosi 560,- zł oraz ok. 400 Kc i 15 Eur.
Pracownicy, którzy w tym roku nie korzystali z dopłat Działu Socjalnego SGGW mogą
otrzymać dopłatę za udział w wycieczce - kwotę 200,- zł.
Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zgłoszenie do 25 października br. udziału w
wycieczce następującym osobom:
1. Marianna Opieka, ul. Nowoursynowska 161, pokój 48 w prawej podkówce, I
piętro
tel. 59 31 310 lub 59 31 311;
2. Krystyna Małachowska, pokój 3/107 budynek 34, III piętro
tel. 59 35 027
641 24 11
0 608 499 020;
3. Kazimierz Garbulewski, pokój 30, budynek Wydziału Inż. i Kształtowania
Środowiska
tel.

59 35 225

e-mail: kazimierz_garbulewski@sggw.pl

Warunkiem organizacji wycieczki jest zgłoszenie się co najmniej 35 chętnych.
W załączeniu planowany program wycieczki.

Praga - Drezno
4 dniowa wycieczka

Zapraszamy
Państwa na wycieczkę do Pragi, stolicy Republiki Czeskiej zwanej,
„Miastem 100 Wież” lub „Złotą Pragą”. Podczas tych paru dni
będzie czas na zwiedzanie Hradczan, podziwianie Wełtawy z mostu
Karola, spacerowanie uroczymi uliczkami starówki, a także
zwiedzenie uroczej starówki w Dreźnie.

zakwaterowanie
hotel 10 km od granicy polsko-czeskiej,
pokoje 2 osobowe z łazienkami

wyżywienie
2 x dziennie (od obiadokolacji do śniadania)
transport
autokar o podwyższonym standardzie ( video, klimatyzacja, barek, wc)

ubezpieczenie
od kosztów leczenia za granicą

14 - 17.11.2008
560,- zł cena przy 40 osobach
świadczenia:
autokar lux na trasie: Warszaw - Praga – Drezno - Warszawa , 3 noclegi w hotelu, 3
śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota ,ubezpieczenie, podatek vat-marża.

cena nie obejmuje:
opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnika, na które należy
przewidzieć 400 Kc i 15 EUR.

PROGRAM IMPREZY

1 dzień

obiadokolacja

godz.7.00 zbiórka uczestników ;
Przejazd w kierunku granicy; ok.20.00, zakwaterowanie w hotelu przy granicy polsko-czeskiej, na
trasie przejazdu spacer po Wrocławiu obiadokolacja.

2 dzień

śniadanie, obiadokolacja

po śniadaniu przejazd do Pragi; w programie zwiedzania:
Hradczany - Plac Pohorelec (tzn pogorzelisko) zyskał swoją nazwę od licznych pożarów które miały
miejsce na Hradczanach w XVII i XVIII wieku, obejrzymy także pomnik św.Jana Nepomucena.
Klasztor Strachowski – założony w 1140 roku, został rozbudowany w okresie baroku - znajduje się w
nim słynna biblioteka klasztorna z salami Teologii i Filozofii. Kościół Marii Panny -barokowa świątynia
w której podczas swojego pobytu w Pradze grał na organach W.A.Mozart, dalej pójdziemy do punktu
widokowego z którego rozpościera się niezapomniany widok na dzielnicę praską Małą Stronę. Klasztor
Loretański Jezuitów - barokowy kościół z kopią Domu Świętego Marii Panny i bogactwem liturgicznym
zakonu Jezuitów, tam również wysłuchamy melodii loretańskiej wygrywanej przez 27 dzwonków na
dzwonnicy kościelnej. Plac Hradczański - plac, który był bezpośrednim targiem handlowym, gdzie
służba zaopatrywała mieszkańców Zamku Praskiego. Koszary wojskowe – dawniej był tu szpital
wojskowy w którym dzielny wojak Szwejk (z powieści Haska) otrzymał lewatywę. Ratusz Hradczański
– dawny ratusz miasta Hradczany gdzie można będzie obejrzeć jak kiedyś wyznaczano jednostkę miary
tzw.”łokieć hradczański”. Zamek Praski (Sala Władysławowa, komnaty królewskie) - zamek, który jest
przekrojem architektonicznym przez kilka epok, obecnie siedziba Prezydenta Republiki Czeskiej.
Punktualnie o g.12.00 obejrzymy uroczystą zmianę straży zamkowej. Pałac Szternbergów i Pałac
Szwarcenbergów te dwie budowle pochodzą z XVIII wieku i stanowią doskonały przykład architektury
dworskiej z tego okresu, a w ich wnętrzach założono Muzeum Wojskowe i Galerię Narodową z obrazami
Picassa, El Greca, Moneta, Rubensa, Rembrandta. Katedra św.Wita – przepiękna monumentalna
katedra wybudowana w okresie gotyku (wieża widokowa, krypty, nagrobek św.Wojciecha) z witrażami
Alfonsa Muchy. Wieża Cyrulików, - wieża, w której mieszkali i pracowali uczeni zaproszeni na dwór
przez króla Karola IV, służąc mu swoją wiedzą. Kościół i Klasztor św.Jerzego – najstarszy klasztor w
republice Czeskiej założony w 973 roku (styl romański). ”Złota uliczka” - pod koniec XVI w
wybudowano przy murach zamkowych maleńkie domki dla straży zamkowej, dzisiaj miejsce które
odwiedza niemal każdy turysta. Wieża prochowa – południowa zamkowa wieża strażnicza z której
zejdziemy na Małą Stronę 100 schodami królewskimi. Most Karola - most wybudowany w 1357
roku na polecenie Karola IV o dł.516 m i szer.10 m. Rynek Starego Miasta, na którym zobaczymy
zegar figuralny „Orloj”, ratusz, kamienice „PodMinutką”, „Pod Jednorożcem”, Pałac Goltz-Kinskich, Dom
„Pod Kamiennym Dzwonem” Kościół Marii Panny przed Tynem. Powrót do hotelu na obiadokolację.

3 dzień

śniadanie, obiadokolacja

po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do DREZNO, w programie zwiedzania Zamek Drezdeński, Zwinger Zespół Parkowy wraz z Rezydencją Pałacową, Opera Drezneńska z 1878 roku, Katedra - największy

kościół Saksonii, Kościół Frauenkirche, nowe centrum miasta, czas na zakup pamiątek. Czas do
dyspozycji Uczestników. Powrót do hotelu. Obiadkolacja.

4 dzień

śniadanie

wyjazd po śniadaniu w kierunku Warszawy. Na trasie przejazdu zwiedzanie zamku w Bolkowie. Powrót w
miejsce wyjazdowe ok. godz. 21.00

