Podróżnik
zaprasza
Kutna Hora – czeski skarbiec
TERMIN: 1 września 2018, sobota
WYJAZD: godz.06:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Kutna Hora

– jedno z najcenniejszych historycznie miast Republiki Czeskiej.
Słusznie uważane za skarbiec i klejnot kraju. Jego początki sięgają odległego
średniowiecza. Różnorodność stylów architektonicznych, unikalne budowle z różnych
okresów historycznych, dwie katedry gotyckie, trzy zespoły klasztorne, domy
mieszczańskie i wiele innych zabytków – oto co zobaczymy w tym pięknym mieście. W
1995 r historyczne centrum Kutnej Hory z kościołem św. Barbary i katedrą Wniebowzięcia
NMP w dzielnicy Sedlec zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.

Kaplica Czaszek - kościół cmentarny Wszystkich Świętych (Sedlec
Ossuary) – nietypowa świątynia której „dekorację” stanowią kości pochodzące z 40
tysięcy szkieletów ofiar epidemii
Czarnej Śmierci z XIV wieku. Szczątki zostały
ekshumowane w 1511 r z grobów znajdujących się w miejscu fundamentów dzisiejszej
kaplicy i umieszczone przez zakonników w jej podziemiach. Podczas zwiedzania dowiemy
się jak to się stało że kaplica uzyskała tak makabryczny wystrój. Jest to jedna z trzech
tego typu kaplic w Europie.

Kaplica Czaszek w Sedlcu

Katedra Wniebowzięcia NMP w Sedlcu

Katedra Wniebowzięcia NMP w Sedlcu – wzniesiona wraz z klasztorem przez
cystersów
należała do najważniejszych świątyń
typu katedralnego, nie tylko w
Czechach, ale i w znacznej części Europy Środkowej. Klasztor a wraz z nim i katedra
zostały zniszczone w czasie wojen husyckich. Na początku XVIII wieku cały zespół został
odnowiony w barokowym stylu z zachowaniem pierwotnego gotyckiego klimatu.
Katedra Św. Barbary – zaliczana jest do szczytowych dzieł czeskiego późnego
gotyku. Została wzniesiona ze składek górników. Jest wspaniałym symbolem potęgi i
bogactwa miasta oraz królestwa Czech. Sam jej kształt przypomina wykonaną z kamienia
koronę cesarską. We wnętrzu zachowała się unikalna galeria późnogotyckich oraz
renesansowych malowideł naściennych.

Katedra św. Barbary

Dwór Włoski

Dwór włoski – budynek dawnej mennicy królewskiej. Zatrzymywał się w nim
każdorazowo król czeski podczas wizyt w kutnohorskich kopalniach. W XIII wieku dwór
pełnił funkcję miejskiego zamku warownego. Obecnie znajduje się tutaj niewielkie
Muzeum oraz godna obejrzenia królewska Sala Posiedzeń i stara kaplica.
Kolumna wotywna – bogato zdobiona upamiętnia epidemię która nawiedziła miasto
w 1713 r.
Kamienna fontanna – wspaniały przykład gotyckiej architektury, robi ogromne
wrażenie.
Dom Tyla ( z zewnątrz) – urodził się w nim Josef Kajetan Tyl, pisarz, dramatopisarz i
twórca tekstu hymnu narodowego Czech „Gdzie mój dom”
Czeskie Muzeum Srebra mieszczące się w Hradku – pierwotnie gotyckim
mieszczańskim zamku. W jego podziemiach udostępniono turystom m.in. tunele starej
kopalni, odkryte w latach 60. XX w. Wejdziemy w 250 metrowy korytarz średniowiecznej
kopalni gdzie zapoznamy się z procesem wydobycia i obróbki srebra w średniowieczu.

Czeskie Muzeum Srebra

Kamienny Dom

Kamienna Studnia

Kamienny dom – należy do najpiękniejszych budynków świeckich późnego gotyku w
Europie Środkowej o bogato zdobionej fasadzie frontowej.
Powrót do Wrocławia 21:30/22:00

CENA : 145 zł

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT).
Cena nie obejmuje wstępów - 330 Kcz Normalne /220 Kcz Ulgowe pow. 65 roku życia
 Sedlec – Kaplica Czaszek – 90 Kć/60Kcz
 Sedlec – katedra – 50 Kć/30Kcz
 Czeskie Muzeum Srebra – podziemne chodniki – 130 Kć/90Kć
 Katedra Św. Barbary – 60Kć/40Kć

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 140 zł
Nie będzie zorganizowanego obiadu, natomiast w rynku będzie 1,5 godzinna przerwa i
będzie można indywidualnie zjeść coś w jednej z restauracji
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE










Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko Kutna Hora (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia
oznacza wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).




W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

