
                    Zájezd do Krakova ve dnech ve dnech 25. – 29. dubna 2018 
 

 
Výletníci Hortensie na krakovském rynku Glownem: nahoře zleva Marie Klabouchová, Petr Holický, 
Jana Holická, Láďa Oliva, Alena Schelová, Alena Helmichová, Alena Podlahová, dole zleva Josef 
Velčovský, nad ním naše průvodkyně Eliška, Romana Velčovská, Dáša Cepková, Alena Kožíková a 
Karla Ladwigová (zakryty jsou Maruška Olivová a Helena Koucká).                         Foto Jaromír Schel 

 
Program:   
25. 4.: doprava z Prahy do Krakova přímým vlakem Krakovian, kol. 17. hodin ubytování v hotelu 
Atrium poblíž nádraží. Volný večer, možnost procházky do centra Krakova (Hlavní nám. cca 10 min.) 
26. 4.: po snídani v hotelu dopoledne volný program. Možnosti prohlídky japonského muzea  
            Manggha a občerstvení čajem v japonském stylu s překrásným výhledem na Wawel  
            z opačného břehu Visly využili nakonec téměř všichni. 
            Oběd, ve 13.30 h setkání s naší českou průvodkyní po Krakově paní Eliškou v Kaziměři,  
            prohlídka této židovské čtvrti 
27. 4.: po snídani sraz u historického Barbakánu, procházka s p. Eliškou historickou Královskou cestou  
            (rynek Glówny, Mariánská katedrála a některé další kostely, Jagelonská univerzita), oběd 
            odpoledne s průvodkyní prohlídka areálu Wawelu, královské katedrály a reprezentačních  
            královských komnat. Závěr na vyhlídce k Visle z hradeb Wawelu, možnost procházky dolů  
            k řece kolem památné dračí sluje a plavba lodičkou po Visle. 
28. 4.: po snídani prohlídka krakovského podzemí s muzeem historických památek (vchod Sukienice  
            na Hlavním náměstí), odpoledne návštěva dalších muzeí (např. Národního muzea s Vinciho  
            obrazem Dáma s hranostajem). Ve zbývajícím čase se většina účastníků zájezdu vrátila do   
            Kaziměře znovu si vychutnat atmosféru židovské čtvrti i typického občerstvení. 
            Večer společné posezení v atriu našeho hotelu, kolem 22 h přesun na nádraží a noční přejezd  
            do Prahy. 
29. 4.: kolem 7.30 h příjezd do Prahy a loučení. Výletu se zúčastnilo 16 členů Hortensie, všem se  
            v Krakově moc líbilo. 



                        
Mariánská katedrála na rynku Glównem z pohledu od Sukennic (historická tržnice) v popředí. Jeden 
z mnoha kočárů na témže náměstí s nabídkou projížďky historickým centrem Krakova. 

    
Dáša Cepková, Marie Klabouchová a Alena Schelová před Muzeem Manggha a foto z jeho expozic. 

                       
Pohled na Wawel od Muzea Manggha a socha bájného draka před slují pod hradem, kterého kdysi,  
za panování knížete Kraka (odtud název města,) lstí přemohl důmyslný koželuh. 



  
Z původního opevnění Krakova se dochovala jen část hradeb a tento Barbakán. Druhý snímek alespoň 
částečně naznačuje atmosféru židovské čtvrti Kaziměř. 


