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Jednodenní autokarový zájezd do polského Slezska a na
 

Možná jste už někdy slyšeli o Vratislavi. Také jste možná už slyšeli o 
polské Wrocłavi. Ať už jste o tomto městě slyšeli v českém či polském překladu, 
zajisté to bylo v souvislosti s historií a architekturou. Wrocław totiž platí za hlavní 
historické město Slezska, což je polský region, který je nám Čechům velmi blízký.

Odjezd:  
Slaný: od Váhy 05:00 
Kladno: zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 
Praha: Praha 6 - Dejvice, výstup z
Poděbrady: parkoviště u Benziny, Bílkova ulice
 

Rezervace: http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/wroclaw
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

174, mob. 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz
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oobboottaa                
Cena 850 Kč

Jednodenní autokarový zájezd do polského Slezska a na

Možná jste už někdy slyšeli o Vratislavi. Také jste možná už slyšeli o 
. Ať už jste o tomto městě slyšeli v českém či polském překladu, 

zajisté to bylo v souvislosti s historií a architekturou. Wrocław totiž platí za hlavní 
historické město Slezska, což je polský region, který je nám Čechům velmi blízký.

zastávka MHD u hotelu Kladno, Sítná 05:20 
Dejvice, výstup z metra, zastávka MHD směr centrum

parkoviště u Benziny, Bílkova ulice, 06.40 

http://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/wroclaw-a-zamek

 

www.slantour.cz 
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995500  KKčč  
Cena 790 Kč dítě do 10 let  

0 Kč pro nástupy: Poděbrady 
  

Jednodenní autokarový zájezd do polského Slezska a na zámek Książ.  

Možná jste už někdy slyšeli o Vratislavi. Také jste možná už slyšeli o 
. Ať už jste o tomto městě slyšeli v českém či polském překladu, 

zajisté to bylo v souvislosti s historií a architekturou. Wrocław totiž platí za hlavní 
historické město Slezska, což je polský region, který je nám Čechům velmi blízký. 

metra, zastávka MHD směr centrum, 05.50 

zamek-ksiaz  


