Podróżnik
zaprasza
POZNAJEMY CZECHY
Lazne Jesenik – sanktuarium Marie Hilfe Zlate Hory
TERMIN: 1 października 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

 Lazne Jesenik

Lazne Jesenik są malowniczo położone 2 km od miasta Jesenik na średniej
wysokości 620 m n.p.m. Uzdrowisko , pięknie rozplanowane góruje nad okolicą.
Powstanie i późniejszą sławę zawdzięcza Vincenzowi Priessnitzovi (1799-1851),
twórcy i propagatorowi wodolecznictwa, który w 1822 roku założył w ówczesnym
Grafenburgu pierwszą na świecie placówkę stosującą wodolecznictwo. Ponieważ
leczył „tylko” wodą i ruchem na świeżym powietrzu, miejscowi uważali, iż jest
szarlatanem, czy też w lepszym przypadku utalentowanym przez Boga
uzdrowicielem. Metody Priessnitza krytykowali także lekarze, a przede wszystkim
chirurdzy, ponieważ byli przyzwyczajeni do bardziej radykalnych rozwiązań.
Sukcesy kuracji były jednak tak znaczące, że o uzdrowisku stosunkowo szybko
dowiedziała się cała Europa. Leczyły się tutaj znane osobistości, na przykład sam
kompozytor Ferenc Liszt, czy rosyjski pisarz Gogol.

Kontynuatorem wodolecznictwa w Lazne Jesenik był dr Josef Schindler który
kierował uzdrowiskiem przez kolejne 38 lat. Jego następca dr Eduard Emmel
wzbogacił metody lecznicze o kolejne zabiegi, np. wprowadził masaże. Jednak
światowy poziom uzdrowisko osiągnęło kiedy na jego czele stanął dr Josef
Reinhold (1885-1947) świetny psychiatra i psycholog który połączył dziedzictwo
Priessnitza z najnowocześniejszymi osiągnięciami medycyny. Po wojnie
uzdrowisko kontynuowało działalność choć były trudne chwile. W 1992 zostało
sprywatyzowane.

Spacer po uzdrowisku i parku zdrojowym dostarczy nam wspaniałych przeżyć
estetycznych – zabudowa, panorama gór, całe otoczenie – cisza, przyroda,
urokliwe miejsca. Zobaczymy piękne sanatorium Priessnitza (jeśli będzie
możliwość wejdziemy do holu), podejdziemy pod mauzoleum twórcy
wodolecznictwa, zobaczymy pomniki jakie stawiano mu w podzięce za
uzdrowienie.

Odwiedzimy Park Balneologiczny który został zaprojektowany jako "wodny”
ogród. Przepływa przez niego potok z wybudowanym systemem stacji, gdzie
można się zrelaksować i skorzystać z hydroterapii. Znajdują się tam naturalne
łaźnie Priessnitza dla górnych i dolnych kończyn, kąpiel Priessnitza dla nóg z
akupresurą, ławeczka Priessnitza, bicze wodne, prysznic oraz tarasy do
wypoczynku i gimnastyki. Ta tradycyjna koncepcja wodolecznictwa metodą
Vincenza Priessniza zimną wodą, słońcem, ruchem i zmianą stylu życia przywraca
ludziom zdrowie do dzisiaj. W Lazne Jesenik zrobimy sobie przerwę
kawową w jednej z tutejszych kawiarni. Wskazane posiadanie koron.

 Sanktuarium Matki Boskiej Pomocnej – Maria Hilfe

Sanktuarium znajduje się w czeskiej części Gór Opawskich, w pobliżu
miejscowości Zlate Hory. Historia tego miejsca sięga czasów wojny
trzydziestoletniej. W tym czasie ludzie szukali schronienia przed plądrującymi
okoliczne wioski Szwedami. Wśród nich znalazła się również Anna Tannheiser,
ciężarna żona miejscowego rzeźnika. Skryła się ona na zboczu wzgórza, w
miejscu zwanym „Dar Boży“, gdzie dzięki modlitwom do Matki Boskiej szczęśliwie
powiła syna. Ten po wielu latach, z wdzięczności za dar życia, kazał namalować
obraz Matki z Dzieciątkiem i umieścić go w miejscu swych narodzin. Wieść o
cudownym obrazie szybko rozniosła się wśród okolicznych mieszkańców. Dary
pielgrzymów umożliwiły wybudowanie drewnianej kapliczki.

W latach 1834-41 powstał murowany kościół oraz droga krzyżowa i dom
pielgrzymów. Po II wojnie światowej wstęp do sanktuarium został zakazany, a w
roku 1973 decyzją władz komunistycznych świątynię zrównano z ziemią. Dopiero
w 1990 roku powołano stowarzyszenie, które zajęło się odbudową tego miejsca.
Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni został poświęcony przez papieża
Jana Pawła II w 1990 roku. Pięć lat później kościół udostępniono wiernym. W
sezonie miejsce to odwiedza wielu pielgrzymów. W okolicy świątyni zlokalizowane
jest źródełko, które uznawane jest za lecznicze. Nad źródełkiem tym znajduje się
kapliczka będąca jedyną oryginalną budowlą sprzed dewastacji komunistów. Inną
tego rodzaju pamiątką jest krucyfiks złożony z pozostałości krzyży zniszczonych
w latach 1956-1973. Sanktuarium znajduje się w odludnym miejscu pełnym
ciszy, spokoju i zadumy.
W drodze powrotnej, przy granicy , zatrzymamy się w sklepie, gdzie będzie
można zrobić zakupy, a następnie już po polskiej stronie, zjemy późny obiad.
Powrót do Wrocławia ok. 19:30/20:00
Pamiętamy o dowodzie osobistym i koronach czeskich jeśli chcemy napić
się kawy ( w sklepie przy granicy można płacić złotówkami)

CENA :

160 zł/os (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie,
słuchawkowy, przewodnik, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu.

zestaw

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 155 zł/os


Nie ma płatnych wstępów



Będzie zorganizowany jednodaniowy obiad na terenie Polski– proszę
zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os –(pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)pieniądze będą zebrane w autokarze.

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 - Jesenik( 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

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

