Zveme Vás na poznávací zájezd ze Staré Vsi do předvánočního polského města Opole

Po dvojí návštěvě rušného Krakova v minulých letech, Vás chceme tentokrát pozvat do méně hektické a
klidnější předvánoční atmosféry hlavního města Opolského vojvodství – města OPOLE. Toto, naším
turistům, téměř neznámé město na řece Odře (pro představu o něco větší než naše Olomouc), které loni
oslavilo své 800 leté výročí, však má určitě co nabídnout.
Program zájezdu: Po příjezdu do Opole společný přesun do centra města. Cestou prohlídka města
s průvodcem (Pavel Folta) a po té individuální program, který můžete strávit na adventních trzích na
Rynku či prohlídkou kostelů, muzeí a jiných památek. Můžete třeba navštívit největší kostel ve městě
Katedrálu Povýšení sv. Kříže z 15. století s proslulým obrazem Matky boží Opolské. V areálu kláštera
františkánů v kostele sv. Trojice si lze prohlédnou náhrobky opolských knížat. Taky vystoupat na
Piastovskou věž – symbol Opolí a jediný pozůstatek dřívějšího knížecího hradu z počátku 13. století.
Obdivovat barokní ráz hlavního náměstí – Rynku s dominantní radnicí v jeho středu (z její věže s v pravé
poledne ozve znělka města – „Opolski hejnał“). Prozkoumat obchody a restaurace na pěší zóně
v Krakovské ulici. Budete mít i možnost navštívit Muzeum opolského Slezska, projít se po zbytku
městských hradeb a z nich pozorovat řeku Odru, obdivovat fontánu Ceres, která je nestarším pomníkem
ve městě. Na ostrově Bolko nedaleko místa parkování našeho autobusu pak lze navštívit i zdejší
zoologickou zahradu, která patří mezi nehezčí v Polsku.
Zájezd se uskuteční v sobotu 8. prosince. Odjezd ze Staré Vsi od pošty v 7:30 hod.
Cena zájezdu: dospělí ….. 450,- Kč, mládež do 18-ti let ….. 300,- Kč
Jízdenky na tento zájezd můžete zakoupit u Pavla Folty (Ke Kapli 481, Stará Ves nad Ondřejnicí).
Případně krátkodobě rezervovat (do brzkého zaplaceni) na tel: 733 296 175

Na tento zájezd je srdečně zvána široká veřejnost.
Pořadatelem zájezdu je místní organizace KDU-ČSL Stará Ves nad Ondřejnicí.

