Cesta do Gdaňsku, města Solidarity
26. až 30. září 2019

Program:

*program je předběžný a pravděpodobně se bude ještě trochu měnit
**Dráhy mi bohužel až do 10. srpna nedokážou potvrdit, zda zpáteční vlak, který
se chystáme jet, bude mít lůžka. Pokud se nakonec ukáže, že vlak lehátka nemá,
je možnost jet z Gdaňsku v průběhu nedělního odpoledne, popř. až v pondělí.
Pokud změna nastane, dám vám vědět a domluvíme se.
Závazně se prosím přihlaste do 22. srpna ve formuláři
zde: https://forms.gle/BPCiqv5GKVa7HZmK7

Cena a placení
Kompletní cena je 4 500 korun za osobu
• zahrnuje cestu vlakem Praha>Gdaňsk a zpět, včetně lůžek na spaní a
místenek (2700 korun)
• 2 noci v čtyř a šesti lůžkovém pokoji (750 korun)
• vstupné do Muzea Solidarnosc, Muzea II. světové války, BHP Hall
• průvodci
• cesty po Gdaňsku

• Cena výletu bez jízdenky na vlak je 1 800 korun
•
•

Cena bez ubytování 3 750 korun
O zaplacení vás poprosím předem na našem účtu. Platební údaje vám
pošlu, až po uzavření přihlášek.

•

Storno poplatky se budou odvíjet podle konkrétní situace a podle toho, co
už bude zaplaceno.

Ubytování
•
•

•

zajistím levnější ubytování v Old Town Hostel Gdaňsk.
Mají několik vicelůžkových pokojů (čtyř, šesti a osmilůžkové) Disponují
také třemi dvoulůžkovými pokoji, které jistě nevyjdou pro všechny
zájemce a za které si budete muset připlatit
Pokud si chcete užít trochu luxusu a mít jistotu, že budete mít
dvoulůžkový pokoj, není problém si zajistit ubytování sami v jiném
hostelu a připojovat se k nám během dne.

Doprava
Společně vlakem
Praha > Gdansk (přes Pardubice, Olomouc, Ostravu, Bohumín),
• odjezd ve čtvrtek 26. 9. z Prahy 14:24, přestup v Tychy, příjezd do
Gdaňsku v 6:10
• na noc budeme mít koupené jízdenky v lůžkových vozech
Gdaňsk > Praha
• odjezd v neděli 29. 9. z Gdaňsku 22.34, přestup v Katowicích příjezd
do Prahy v pondělí 30. 9. v 13:39 hod.

Jiné způsoby dopravy (ceny se rychle mění, mohou být už neaktuální)
• levnějším Flexibusem, přímý spoj, cca 750 korun

•

Letecky přes Kiwi.cz, cca 2500 korun

•

Letecky s Lufhansou, cca 3200 korun

