
 

Spolek Přátelé přírody z. s. pořádá týdenní autobusový zájezd  

za poznáním přírody, kultury a historie severovýchodu Polska 

Termín: 7. - 13. 7. 2019 

Ubytování s polopenzí: Stanica wodna PTTK, Sorkwity  

Doprava: společná zájezdovým autobusem, nástupní místa: Olomouc, Praha, 
Liberec/Jablonec nad Nisou 

Účastnický poplatek: 5200 Kč pro členy spolku, nečlen + 200 Kč 

Záloha: 2000 Kč, splatná po potvrzení volného místa 

Jezerní krajina na severovýchodě Polska protkaná stopami bohaté křižácké a staropruské historie a 
nyní osídlena milými lidmi je cílem společného autobusového zájezdu členů a příznivců našeho 
spolku. Jedeme tam na delší dobu, abychom Mazury pořádně prozkoumali. Stojí totiž za to! Pojeďte s 
námi na netradiční aktivní dovolenou! 
 
Na cestách budeme celkem sedm dní. První a poslední den budeme překonávat vzdálenost mezi 
domovem a naší základnou v Sorkwitech. Cestou se ale zastavíme na zajímavých místech. Během pěti 
dnů pobytu na Mazurách poznáme přírodní krásy z vodní hladiny, když se poplavíme po soustavě 
zdejších jezer, dotkneme se historie křižáckých hradů i novodobých opevnění, ochutnáme místní 
zvláštní kuchyni, objevíme zdejší specifickou přírodu, pojedeme k moři… a večery strávíme u kytary a 
pivka nebo procházkami kolem Lampackého jezera, u kterého budeme přímo bydlet. 
 
Kapacita zájezdu: 48 účastníků. Dopravu luxusním autobusem Setra zajišťuje CK JV Tour Olomouc. 
Účastníci jsou pořadatelem pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny a. s. Storno podmínky a 
podrobnosti k programu jsou na druhé straně letáku. 

Jak se přihlásit? Vyplněním přihlašovadla na www.pratele-prirody.cz/nabizime 

a po potvrzení rezervace obratem zaplatit zálohu 2000 Kč na účet č. 2400489043/2010 (Fio banka),  

var. symbol 190707. Až po zaplacení zálohy je vaše rezervace z vaší strany závazná. Při přihlašování 

mají členové spolku přednost před nečleny. 

www.pratele-prirody.cz/nabizime


PŘÁTELÉ PŘÍRODY z. s.  │ 7. – 13. 7. 2019 │ VŠECHNY CHUTĚ POLSKÝCH MAZUR │ SORKWITY A OKOLÍ 
 

Kam to vlastně jedeme… 

Mazury jsou oblíbenou prázdninovou lokalitou s nádhernou krajinou posetou více než tisícem jezer. Tato 

oblast je vyhledávána milovníky pěší turistiky, plavby na lodi a plachtění, cyklisty, rybáři a všemi, kdo 

touží strávit dovolenou v příjemném tichém prostředí. Kromě provozování vodních sportů a romantických 

procházek zde rovněž můžete navštívit spoustu zajímavých historických míst. 

Oblast je pokryta hustými lesy s nesčetným množstvím jezer propojených navzájem řekami a kanály – jistě 

to ocení příznivci vodních sportů. Díky dobře rozvinuté turistické základně nebudete mít žádný problém se 

zapůjčením potřebného vybavení. Mazury však nezklamou ani návštěvníky historických zajímavostí. Najdou 

zde hrady řádu Německých rytířů, krásné kostely a paláce a také Hitlerův válečný stan z období druhé 

světové války. 

Více o oblasti Mazurských jezer: https://www.travelmag.cz/mazury-stovky-svobodnych-kilometru/ 

 

Ubytování: Stanica wodna PTTK Sorkwity 
Zamkowa 13, Sorkwity, Polsko, http://sorkwity.pttk.pl 

Kemp polských turistů (PTTK) u vesničky Sorkwity se nachází přímo na břehu Lampackého jezera. Je to 

první vodácká základna, odkud se nastupuje na plavbu po řece Krutyň (Krutynia) spojující jednotlivá 

jezera ve zdejší krajině. Má už 60letou historii plnou spokojených návštěvníků. Lze si tu zapůjčit jak lodě, 

šlapadla a objevovat Mazury po vodě, tak i jízdní kola, s nimiž lze vyjet do mazurských lesů. 

Bydlet budeme v chatkách typu Szalasz vybavených elektřinou a WC/sprchou (případně společné soc. 

zařízení pár kroků před chatkami), vícelůžkové pokojíky s postýlkami s povlečením v ceně. Není to 

vyloženě luxus, ale příjemný standard. Polopenzi máme zajištěnu v taverně přímo v kempu, kde lze za pár 

zlotých sehnat i pivo, kávu atd. s úsměvem od Dorotky, která to tu vede. 

Potraviny a drobnosti lze koupit v obchodech ve vesnici Sorkwity, která je vzdálena jen několik minut 

pěšky. Hned za sorkwitským zámkem v novogotickém stylu, jako z Vražd v Midsomeru.  

 

Co všechno mimo jiné uvidíme 

 Mazury historické - Křižácký hrad a historické centrum Kętrzyna, prohlídka Hitlerova Vlčího doupěte 

(Wilczy Szaniec) a město na břehu sedmi jezer Giżycko s pevností Boyen z 19. stol.  

 Mazury z vodní hladiny – celodenní výlet na kánoích, varianta: samostatný program. 

 Mazury relaxační - volný den u jezera, případně půldenní návštěva v mazurské metropoli Olsztyn. 

 Mazury přírodní – návštěva jelení farmy v Mikolajkách a ptačí rezervace na jezeře Luknajno. 

 Mazury přímořské – návštěva historického opevněného městečka Frombork na břehu Baltského moře, 

kde působil i Mikuláš Koperník. Výhledy na písečnou Viselskou kosu oddělující řeku Vislu od moře. 

… a kromě toho ochutnáme spoustu dobrých věcí z místní kuchyně, potkáme spoustu milých domorodců, 

co mají rádi Čechy, a neméně milých Přátel přírody napříč naším spolkem! 

 

Platby a storno podmínky 

Po potvrzení vaší rezervace místa zaplaťte zálohu 2000 Kč a do 31. 5. 2019 doplaťte účastnický poplatek 
(ten činí celkem 5200 Kč pro člena + 200 Kč pro nečlena spolku), oboje na náš účet č. 2400489043/2010 
(Fio banka), var. symbol 190707. 

Storno podmínky: 

 Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny akce, pokud účastník za sebe sám 

nesežene náhradníka.  

 Záloha účastnického poplatku se vrací jen tehdy, pokud účastník za sebe sám sežene náhradníka.  

 O případných odůvodněných výjimkách z těchto pravidel rozhodne na žádost účastníka vedoucí akce. 

Kontakt na pořadatele: Hynek PEČINKA, tel. 602 431 149, hynek@pratele-prirody.cz 
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