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WYCIECZKA 

Rady Zakładowej ZNP Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu 

KARLOWE WARY (UNESCO) – MARIAŃSKIE 
ŁAŹNIE (UNESCO) – FRANCISZKOWE 

ŁAŹNIE 

TERMIN: 21-22 października 2017 roku  
(sobota-niedziela) 

Godz. wyjazdu z Wrocławia: 21-10-2017 godz. 6:00. 
Godz. i miejsce podstawienia autokaru: około 5:50,  
ul. Z. Krasińskiego 1-9, przed wejściem do gmachu Poczty 
Głównej – „ślepa ulica”. 
Powrót do Wrocławia: 22-10-2017 około godz. 23. 
WAŻNE: 
1) Deklaracje uczestnictwa w wycieczce wraz z danymi należy 
przesyłać drogą e-mailową (niezależnie od dokonania zapisów i 
wpłat we wskazany poniżej sposób) na adres: znp@ue.wroc.pl 
2) Korony czeskie na własne potrzeby należy zakupić przed 
wycieczką, gdyż na trasie wycieczki może nie być takiej 
możliwości. 
3) Należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości ze 
zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). 
W każdym zwiedzanym miejscu będą przedstawione 
ciekawe i sugestywne opowieści o nim. 
PROGRAM WYCIECZKI: 
Region, w którym leżą trzy najsłynniejsze w Europie czeskie 
uzdrowiska:  
Karlowe Wary (czes.  Karlovy Vary, niem. Karlsbad), 
Mariańskie Łaźnie (czes. Mariánské Lázně, niem. Marienbad) i 
Franciszkowe Łaźnie (czes. Františkovy Lázně, niem. 
Franzensbad), zyskał sobie miano Lazurowego Wybrzeża 
Europy Środkowej. Jest najdalej na zachód wysuniętym 
regionem Czech i jednym z najpiękniejszych, ale przez Polaków 
nie jest jeszcze tak znany i odwiedzany, jak na to zasługuje. 
Obok Pragi, Karlowe Wary są jednym z głównych celów 
wszystkich turystów przybywających do Czech z różnych stron 
Europy i świata.  
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Niedawno Karlowe Wary i Mariańskie Łaźnie wpisano na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, gromadzącą 
najcenniejsze miejsca i obiekty w skali całego świata. 
Zwiedzając je mamy gwarancję, ze poznajemy najpiękniejsze i 
najcenniejsze miejsca na świecie.  
W Europie jest zaledwie siedem uzdrowisk, które 
dostąpiły tego zaszczytu, a Czechy są w tej klasyfikacji 
liderem - jedynym krajem z dwoma uzdrowiskami na 
Liście UNESCO! 
Uzdrowiska te zapierają dech w piersiach przepięknym 
położeniem wśród zalesionych wzgórz. 
Olśniewają spektakularną architekturą, wspaniałą przyrodą 
otaczających je parków, znakomitymi właściwościami 
leczniczymi wód zdrojowych, niepowtarzalnym klimatem oraz 
niezapomnianą atmosferą. 
Wszystko to powoduje, że nie chce się stąd wyjeżdżać. I nie 
ma w tych słowach cienia przesady. 
Miejsca te oszałamiają i obezwładniają, rzucają nieodparty czar 
działając jednocześnie na wszystkie zmysły.  
Najlepszym przykładem jest Goethe. „Książę poetów” 

odwiedzał wszystkie te uzdrowiska tak często, że można go 
było pomylić ze stałym mieszkańcem. Rozpływał się w 
zachwytach nad Karlowymi Warami (Karlowe Wary były 
najpopularniejszym w XIX wieku uzdrowiskiem w Europie), 
zaliczając je, obok Rzymu i Weimaru, do najpiękniejszych 
miejsc na świecie. W Mariańskich Łaźniach stracił głowę dla 
kobiety o ponad 50 lat młodszej, z którą próbował się 
ożenić, a Franciszkowe Łaźnie nazywał „rajem na ziemi”. 
Schiller spędził w Karlowych Warach miesiąc miodowy. 
Twain nazwał Mariańskie Łaźnie „najmilszym i 
najnowocześniejszym miastem  w Europie”. 
Trudno zatem o lepszą reklamę… 
A lista innych znakomitości odwiedzających te 
uzdrowiska jest równie długa, co imponująca. 
Wymieńmy najważniejszych: Beethoven, Bach, Brahms, 
Liszt, Paganini, Wagner, Strauss, Smetana, Dworzak, 
Casanova, Freud, Nietzsche, Gogol, Turgieniew, Tołstoj, Gorki, 
Kafka, Ibsen, car Piotr Wielki, kilku cesarzy austriackich z 
dynastii Habsburgów, cesarz Etiopii, cesarz Brazylii, szach 

Persji, kilku królów pruskich, kilku królów innych europejskich 
państw, Metternich, Bismarck, Gagarin, słynni aktorzy, itd.  



3 
 

W tym gronie nie mogło zabraknąć również znanych 
Polaków (jednemu z nich poświęcono nawet muzeum). 
Których? Dowiemy się w trakcie wycieczki. Przedstawimy także 
pasjonujące opowieści o najciekawszych przygodach 
wymienionych osobistości, podczas ich pobytów na kuracjach. 
W każdym z uzdrowisk poznamy ich historię oraz profil 
leczniczy, zwiedzimy wszystkie najpiękniejsze i najsłynniejsze 
zakątki, pokażemy najwybitniejsze budowle. 
W każdym uzdrowisku, po zwiedzaniu z przewodnikiem, 
będzie też do dyspozycji czas wolny. 
W KARLOWYCH WARACH, zwanych królem czeskich 
uzdrowisk, będą to: wspaniałe kolumnady ze źródłami wód, 
m.in. ogromna Młyńska Kolumnada; wybijający się na 15 
metrów wysokości gorący gejzer z najgorętszego źródła; park 
zdrojowy; legendarny Grandhotel Pupp; majestatyczne 
Łazienki Cesarskie; Teatr Miejski; monumentalna cerkiew św. 
Piotra i Pawła; piękny kościół św. Marii Magdaleny; potężny Hotel 
Imperial; Thermal i wiele innych.  
Zwiedzimy muzeum Jana Bechera, twórcy słynnej Becherovki, 
likieru ziołowego, który od czasu opracowania w 1807 roku pilnie 

strzeżonej receptury, aż do dzisiaj, produkowany jest w 
Karlowych Warach. Zwiedzimy także zabytkowe piwnice i 

skosztujemy kilku rodzajów Becherovki.        
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KARLOWE WARY (czes.  Karlovy Vary, niem. Karlsbad) 

 

W MARIAŃSKICH ŁAŹNIACH: duma uzdrowiska - Kolumnada 
o długości 120 metrów z głównym zdrojem, najwspanialsza w 

Czechach; najpiękniejsze fragmenty z około 90 ha parków i 
ogrodów zdrojowych; słynna Śpiewająca Fontanna wraz z 
pokazem; imponujący gmach kasyna, które śmiało mogłoby 
konkurować z kasynem w Monte Carlo; bogato zdobiony gmach 
Nowych Łazienek; Dom Goethego; cerkiew św. Włodzimierza . 
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WE FRANCISZKOWYCH ŁAŹNIACH: sanatorium Kijev; Dom 
Zdrojowy, Kolumnada; rotunda ze źródłem Franciszka; figura 
Franciszka; pijalnia ze źródłem Glauberskim, z największym na 
świecie w tego typu źródłach stężeniem soli; park zdrojowy; 
Kolumnada Cesarska; cerkiew św. Olgi i inne. 

 
WAŻNE: 
JEŻELI PODOBA SIĘ PAŃSTWU NASZA WYCIECZKA, 
ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA TEJ INFORMACJI DO 
ZNAJOMYCH OSÓB. 
TAKIE WYCIECZKI SĄ WSPANIAŁĄ OKAZJĄ DO  
WSPÓLNEGO SPĘDZENIA CZASU ORAZ POZNANIA 
INNYCH SYMPATYCZNYCH LUDZI. 
CENA WYCIECZKI:  

 390 zł/osoba  oraz 
 200 CZK/osoba (ta kwota obejmuje bilety wstępu do 

poszczególnych obiektów). 
UWAGA: zapisy na wycieczkę wraz z wpłatami: 
a) 390 zł/osoba - przelewem bankowym na konto ZNP UE:  

      nr 39 1240 6683 1111 0000 5613 9916 oraz 
b) 200 CZK/osoba - gotówką  
przyjmowane są do PONIEDZIAŁKU, 2 października 2017 
roku, w godz. 8-13 w Siedzibie ZNP Uniwersytetu 
Ekonomicznego (pok. 302 a, bud. „A”), po wcześniejszym 
umówieniu się, pod nr tel. 71 3680 139. 
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE WYCIECZKI: 
Ø przejazd autokarem 
Ø obsługa pilota wycieczek 
Ø obsługa przewodnika turystycznego 
Ø jeden nocleg w pokojach z łazienkami 
Ø jedno śniadanie 
Ø jeden obiad 
Ø opłaty parkingowe 
Ø ubezpieczenie NNW + KL 
 
DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO WPISANIA NA LISTĘ 
UCZESTNIKÓW (przesłać na adres: znp@ue.wroc.pl): 
· imię i nazwisko 
· PESEL 
· adres stałego zameldowania z kodem 
· nr tel. komórkowego i stacjonarnego 
· adres e-mail 
 
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE: 

1) Numerowane miejsca w autokarze – numery miejsc 
będą przydzielane nie według kolejności zapisów na wycieczkę, 
lecz według kolejności wpłat za wycieczkę, począwszy od miejsc 
w przedniej części autokaru, a następnie w tylnej części 
autokaru, lub według indywidualnych życzeń uczestników w 
ramach wolnych miejsc. W związku z tą regulacją wystarczy 
pojawić się w miejscu podstawienia autokaru na około 10 
minut przed podaną godziną wyjazdu z Wrocławia. 
UWAGA: W przypadku, gdy autokar ma mniej lub więcej niż 49 
miejsc lub nietypową konfigurację wnętrza, mogą nastąpić 
przesunięcia zarezerwowanych miejsc, z prawej na lewą stronę 
autokaru lub odwrotnie, ale przy zachowaniu następujących 
zasad: przydzielone podczas zapisów numery miejsc nie 
zmieniają się, numer miejsca zarezerwowanego przy oknie, jest 
nadal miejscem przy oknie, a numer miejsca zarezerwowanego 
od przejścia, jest nadal miejscem od przejścia. 
2) Deklaracje uczestnictwa w wycieczce wraz z danymi należy 
przesyłać drogą e-mailową (niezależnie od dokonania zapisów i 
wpłat we wskazany sposób) na adres: znp@ue.wroc.pl 

3) Ze względów organizacyjnych wpłaty CZK za wstępy 
przyjmowane są wyłącznie podczas zapisów na wycieczkę. 
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4) Korony czeskie na własne potrzeby należy zakupić 
przed wycieczką, gdyż na trasie wycieczki może nie być 
takiej możliwości. 
5) W przypadku rezygnacji z wycieczki opłata za wycieczkę nie 
jest zwracana, najlepiej więc znaleźć osobę na zastępstwo. 
6) Liczba miejsc w autokarze jest ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonanymi wpłatami. 
7) WAŻNE: Należy zabrać ze sobą ważny dokument 
tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). 
Mimo otwartych granic, służby graniczne dokonują 
wyrywkowych kontroli i wymagają posiadania ważnego 
dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego stwierdzenie 
tożsamości. 
ZAPISY WRAZ Z DANYMI OSOBOWYMI I WPŁATY (W 
PODANY WYŻEJ SPOSÓB) PRZYJMOWANE SĄ: 
● Do poniedziałku, 2 października 2017 roku, w godz.  
8-13 w Siedzibie ZNP Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, po wcześniejszym umówieniu się,  
pod nr tel. 71 3 680 139. 
● Jeżeli macie Państwo możliwość zebrania wpłat od kilku 

zainteresowanych osób, można wnieść opłatę za całą grupę 
wraz z danymi tych osób. 
 
Z serdecznym zaproszeniem: 
 
W imieniu Rady Zakładowej ZNP 
Dr Maria Niewiadoma 
Prezes ZNP UE 
Tel. 71-3680-139 
e-mail: znp@ue.wroc.pl 
www.znp.ue.wroc.pl 
Nr konta ZNP UE 39 1240 6683 1111 0000 5613 9916 
Pokój 302 a, budynek „A” 
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