
HISTORICKÁ MĚSTA
Navštivte s námi nedaleké klenoty, které se svou historickou hodnotou zapsaly na mapu světa. 

Krakov – královské město
Město s pohádkovou atmosférou protkané bohatou historií 
a množstvím místních legend. Nejdříve si prohlédneme  
Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských 
králů.  Po Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší 
k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme 
obdivovat úchvatný dřevěný 
oltář v kostele Panny Marie. 
Podíváme se i na synagogu 
a židovský hřbitov ve čtvrti 
Kazimierz, která byla kdysi 
centrem židovské komunity. 

Postupim – město pruských panovníků
Dějiště slavné Postupimské konference, během 
které vítězné  mocnosti rozhodovaly o poválečném 
uspořádání Evropy. Město bývalo rezidenčním sídlem 
pruských panovníků, což dokazují paláce, které si tu 
nechali vystavět - od Sanssouci - letní rezidence 
krále Friedricha II. s obrovským parkem, přes 
Oranžerii, Čínský dům, Dračí 
dům až po Nový palác, který 
měl jejich moc symbolizovat. 
Atmosféru doplňuje krásné 
historické centrum se Starou 
radnicí, třemi branami do 
města, Holandská či Ruská 
čtvrť nebo například Ostrov 
přátelství.

 

Norimberk
Prohlídka města, kde po sobě zanechal stopy český 
král Karel IV., ale i německá nacistická strana NSDAP. 
Navštívit můžeme bývalý areál nacistických stranických 
sjezdů - Zeppelin Platz, kde Hitler pronášel své monstrózní 
proslovy, nebo také budovu soudní síně, kde se po válce 
konala hlavní část Norimberských procesů. Město 
je doslova rájem pro milovníky historie, najdeme zde 
mnoho památek na malém prostoru – městské hradby, 
císařský hrad Kaiserburg, chrám sv. Vavřince, kostel 
Panny Marie s orlojem, dům slavného norimberského 
malíře Albrechta Dürera a gotická radnice v jejíž Pamětní 
síni jsou vystaveny kopie říšských korunovačních klenotů.

PRO HISTORIKY

Zájezd můžete obohatit o další 

den a navštívit Berlín s mnoha 

historickými památkami

Cena od:  990 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

           

Zájezd je možné spojit s návštěvou 

koncentračního tábora Osvětim 

a solnými doly ve Wieliczce

Cena od:  1.190 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

          

Cena od:  890 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
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Další tipy:  Drážďany, Regensburg, Salzburg, Lipsko, 

Pasov, Mnichov, Cáchy, Kolín nad Rýnem, Linz, Melk


