
 

Zájezd Sboru sv. Jiří - Polsko 2015 
Informace č. 2 - Upřesněný a doplněný program: 

Pátek 3.7. - 0.30 odjezd z Vraného, 0.40 ze Zbraslavi do obce Glogów 
Małopolski, asi 700 km. 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. 16.30 odjezd z hotelu. V 18.oo mše sv. Kościół pw. 
Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie – Biała. Po mši bude krátký koncert a 
po něm jsme velmi vřele zváni na setkání s místním sborem Alba Cantans 
a na pohoštění. Sbor byl založen v září 2014 a paní dirigentka se na 
setkání s námi velmi těší. Poté návrat autobusem do hotelu, kdo by měl po 
pohoštění ještě hlad, dorazí se z vlastních zdrojů. 

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. 
Oběd bude jednotný v restauraci u  
zámku Łańcut. Asi v 18.30 odjíždíme do 
historického centra Rzeszówa. Tady ve 

farním kostele św. Stanisława i Wojciecha večer od 19.oo bude mše s následným krátkým koncertem. Příznivci 
si mohou zatím prohlédnout večerní město, kostel je přímo v centru. Po koncertu zpět do hotelu na večeři. Ta  
se bude podávat formou švédského stolu s teplými jídly. Po večeři si můžeme ještě večer zazpívat. 

Neděle 5.7. – Ráno snídaně v hotelu, od 
9.oo mše na Niwie w Kościółe św. Józefa 
w Głogowie Młp. Od 11.oo velká mše s 
následným krátkým koncertem Kościół 
parafialny Świętej Trójcy v centru 
Głogowa. Asi ve 12.45 společný oběd v 
hotelu. Přibližně 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 vystoupení bude tak tři čtvrti hodinky čas na krátkou procházku nočním 

městem a pak pojedeme do hotelu na večeři, opět švédský stůl. Večer víno, ženy, zpěv (z vlastních zdrojů). 

Pondělí 6.7. - Snídaně v 7.oo až 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 už Blanka vybírala, máte mít zaplaceno. Na ubytování (3 
noclehy se snídaní), vstupné Łańcut, Wieliczka, průvodce Leżajsk apod. 
budeme vybírat 280 zlotých. (Pozor, je to změna oproti minule, kdy jsme 
psali 270. Je to tím, že se nám nepodařilo přesně zjistit, kdo všechno 
spadá do kategorie vstupné se slevou, proto vybíráme raději o něco víc. 
Přebytky pak Blanka vrátí.) Jídlo a pití (kromě snídaní v hotelu) si budete 
hradit každý samostatně. 
Večeře v hotelu formou švédského stolu bude v So a Ne, stojí vždy 20 Zl. 
Oběd v sobotu u Łańcutu bude asi za 20 Zl, oběd v neděli v hotelu bude za 30 Zl. Zloté si vyměňte předem, 
zjistili jsme, že rozdíly ve směnném kurzu tady a tam jsou minimální. Částku na ubytování vybereme v autobusu 
cestou tam. Vezměte si s sebou také pro sebe zloté na nákupy, občerstvení, pití. Z Polska se vozí nejlépe 
Żubrówka a salámy (kvalitní, bez konzervantů). Znovu připomínáme - nezapomeňte se pojistit na cesty. 

Alfa, Blanka, Zdeněk a Karel 


