
Nysa (Nisa), Polsko, únor 2018

Nysa 
Nysa (německy Neisse a  česky často Nisa)  je město ležící  na řece Kladská Nisa v
jihozápadním polsku  v Opolském vojvodství, historicky patřící do Dolního Slezska.
Nysa leží asi 85 km jihovýchodně od Wroclawi a 22 km severně od hranic s ČR. Poblíž
města se nachází Niská přehrada (jezero) a nedaleko také známé Otmuchovské jezero.

Mapa centra Nysy Zdroj: „Mapy.cz“

Hotely, ubytování:
Přehled  hotelů  v  Nyse  a  okolí  s  detailním  popisem,  recenzemi  a  možností  online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava:
Autem: Kolem Nysy probíhá silnice č. 46 z Klodzka do Czestochowe, silnice č. 41 do
Prudniku a dále na hranici s ČR. Dále z Nysy vede silnice č. 411 do Glucholaz, která
pak pokračuje do Zlatých Hor
Vlak:  Železniční stanice (stacja kolejowa) „Nysa“ ležící v blízkosti centra města, asi
450 metrů od Rynku, při ulicích Kolejowa a Raclawicka.
Bus: Autobusové nádraží (Dworzec autobusowy) najdeme v těsné blízkosti vlakového
nádraží při ulici Raclawicka.
Doprava ve městě:
MHD  je  v  Nyse  zajišťována  autobusy  společnosti  Miejski  Zakład  Komunikacji  w
Nysie (MZK Nysa).  V provozu je 11 linek po Nyse a okolních obcích. Nepřestupní
jízdenka  na  jednu  zónu  stojí  2,40  PLN  (na  noční  linky  2,60  PLN).  Tříhodinová
přestupní jízdenka stojí 3 PLN, jednodenní jízdenka stojí 7 PLN a víkendovou jízdenku
pořídíte za 10 PLN. Jízdní řády a další informace najdete na http://mzk.nysa.pl
Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 997
Zdravotnická záchranná služba: 999
Nouzová linka českého velvyslanectví: +48/608 298 988  
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Polsku
Levné letenky do Polska
Zájezdy do Polska
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Nyse
Bazilika sv. Jakuba  a sv. Anežky 
(Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki)
Plac  Koscielny,  centrum města.  Gotický
kostel, největší sakrální objekt ve městě.
Vysvěcen roku 1198, současná podoba z
30.  let  15.  století.  Vyhořel  v  roce  1945.
Přestavěn v letech 1947-58.
Zvonice (Dzwonnica)
Samostatně  stojící  pozdně  gotická
zvonice,  nacházející  se  hned  vedle
baziliky sv. Jakuba a sv. Anežky.
Okresní muzeum v Nyse 
(Muzeum Powiatowe w Nysie)
ul. Biskupa Jarosława 11, centrum města.
Muzeum  s  velkou  sbírkou  umění,
situované v bývalém Biskupském paláci..
Vstupné  10  PLN,  pondělí  zavřeno,  ve
středu vstup zdama. 
http://www.muzeum.nysa.pl
Pevnost Nysa (Twierdza Nysa) 
Zachovaný fortifikačních městský systém.
Ke kterému patří množství Fortů a také
Bastion sv.Hedviky-Bastion św. Jadwigi
Zachovalý a renovovaný bastion v centru
města,  mezi  ulicemi   Wincentego  Pola
Forteczna, Piastowska,.
Wroclawská brána-Wieża Wrocławska
ul. Wroclawska. Gotická věž, postavena v
pol.  14.  století  jako  část  dřívějšího
středověkého opevnění města.
Minsterberská brána - Wieża Ziębicka
na ul  Boleslawa Krzywoustego. Druhá z
dochovaných  věží,  také  postavena  v
polovině 14. století jako součást opevnění
města.

http://www.invia.cz/?aid=1142051
http://www.muzeum.nysa.pl/
http://www.pelikan.cz/?a_aid=4a818f20
http://www.booking.com/index.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://mzk.nysa.pl/
http://www.booking.com/city/pl/nysa.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy

