
  

Mazury – návrat do ráje 
zážitky z přírody, historie a gastronomie  

v jezerní krajině severovýchodního Polska 

 3. – 8. 7. 2015

 

Loni jsme se tady zastavili jen na dvě noci a jezerní krajina na severovýchodě Polska 
protkaná stopami bohaté křižácké a staropruské historie a nyní osídlena milými lidmi 

nás naprosto uchvátila. Vracíme se na delší dobu, abychom Mazury pořádně 
prozkoumali. Stojí totiž za to! Pojeďte s námi na netradiční aktivní dovolenou! 

 

Na cestách budeme celkem šest dní. První a poslední 

den budeme překonávat vzdálenost mezi domovem a 

naší základnou v Sorkwitech. Cestou se ale zastavíme 

na zajímavých místech. Během čtyř 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… a večery 

strávíme u kytary a pivka nebo procházkami kolem 

Lampackého jezera, u kterého budeme přímo bydlet. 
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Čeká nás to nejlepší z Mazurské jezerní plošiny. A ještě navíc na to 

nepadne moc dovolené. Připravili jsme mix zážitků na vodě i na souši. Jsme 

mistři improvizace, na konkrétním programu na další den se domluvíme 

podle zájmu a chuti účastníků.  

Nabízí se celodenní plavba kánoemi soustavou jezer propojených říčkou Krutyń (Szlak Krutyni), exkurze po 

památkách z éry Německých rytířů (Kętrzyn, Mikołajki), Hitlerovo mohutné 

velitelství Vlčí doupě (Wilczy Szaniec), návštěva v chovné stanici polských 

koníků a mazurských bobrů (Popielno), fortové opevnění Tvrze Boyen (Giżycko), 

pěší putování Piským pralesem s výhledy na divoká zvířata.  

Nic není povinné, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Každý může 

přispět nápadem nebo aktivitou k pohodě všech účastníků. Nebojte se projevit! 

 

Ubytování: Areál polských Přátel přírody (PTTK) Stanica Wodna v Sorkwitech. Je 

možno bydlet v chatce typu „Szalas“ (foto) s vlastní koupelnou/WC, nebo 

využívat společné zařízení. Odvážlivci mohou jet s vlastním stanem. 

Stravování: Přímo v kempu je taverna, která nabízí 

snídaně formou teplého a studeného švédského stolu 

(15 PLN), teplé večeře (20 PLN), nebo rovnou 

polopenze (35 PLN). Vařit si může účastník i sám. 

Doprava: Našimi auty (nabídněte!). Řidiči, které využijeme, jedou se slevou! 

Pro koho je akce určena: pro dospělé všeho věku, děti po domluvě v doprovodu 

dospělého 

Co to bude stát? Spočítejte si svoji cenu. Sečtěte dopravu + způsob ubytování + 

stravování. Vstupy do památek a rezervací si platí každý zvlášť, ale je to 

většinou pakatel. Nečlenové Přátel přírody přičtou k ceně 220 Kč. Využití řidiči 

si odečtou slevu. 

 

Doprava na akci, 

během ní a zpět 

Ubytování 

5 nocí chatka 

s přísl. 

Ubytování 

5 nocí chatka bez 

přísl. 

Ubytování ve 

vlastním stanu 

Stravování 5x 

(S/V/PP) 

Sleva pro 

využitého řidiče 

1.850 Kč 1.530 Kč 850 Kč 450 Kč 510/680/1.190 Kč -1.000 Kč 

 

V případě nepříznivé změny kurzu nebo cen může být cena akce navýšena až o 15 %. 
 
Záloha: 1.500 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 150703. Teprve připsáním zálohy na náš účet je 
účastník přihlášen. Doplatek zaslat nejpozději do 31. 5. 2015. 
  
Storno podmínky: Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny, pokud účastník za sebe 
nesežene náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 

Sledujte aktuality na www.malaliska.cz/mazury  

Těší se Hynek Pečinka a Radek Hrachovec, vedoucí akce 

Mazury – návrat do ráje 
zážitky z přírody, historie a gastronomie  

v jezerní krajině severovýchodního Polska 

 3. – 8. 7. 2015

 


