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MORAWY POŁUDNIOWE 3 DNI
Termin: 28-30.09.2018

Dzień 1 (28.09.2018)
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na teren Czech, zwiedzanie z przewodnikiem:
Ołomuniec - historyczna stolica Moraw, obok Pragi jedno z najpiękniejszych i najczęściej
odwiedzanych czeskich miast. Spacer po zabytkowym Starym Mieście z renesansowymi i barokowymi
kamienicami: Kaplica św. Jana Sarkandra, gotycka Katedra św. Wacława, w której znajdują się jedne z
najciekawszych i największych organów na terenie Czech, na których komponował 11-letni wówczas
Wolfgang Amadeusz Mozart, Kościół Marii Panny Śnieżnej, ratusz z unikatowym astronomicznym
zegarem, ponad 30-metrowa Kolumna Trójcy Przenajświętszej, wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, niepowtarzalne ołomunieckie fontanny.
Pałac Arcybiskupi w Kromieryżu - jeden z najcenniejszych zabytków historyczno - kulturalnych na
Morawach. Dawna siedziba biskupów i arcybiskupów ołomunieckich; w 1998 roku obiekt został wpisany
na listę UNESCO. Zwiedzanie pałacu i spacer po ogrodzie kwiatowym (unikat sztuki ogrodniczej).
Przejazd do miejscowości Lostice. Wizyta w Muzeum Serów Ołomunieckich, będących, cenioną
na terenie Moraw, słoną zakąską do piwa. Degustacja lokalnych wyrobów oraz czas wolny
przeznaczony na zakupy w firmowym sklepie.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. W międzyczasie obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 (29.09.2018)
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie z przewodnikiem:
Jaskinie Punkvy - najpiękniejsze jaskinie Morawskiego Krasu, należące do rozległego podziemnego
systemu Jaskini Amaterskiej. Droga do jaskini prowadzi przez spektakularną Przepaść Macocha (ok.
140 m głębokości), przez którą przepływa malownicza rzeka Punkva. Dalej prowadzi przez część
korytarzy jaskini, którą turyści pokonują łodziami. Na trasie przejścia i przejazdu zobaczyć można
niezwykle ciekawą szatę naciekową w postaci stalaktytów i stalagmitów, efektowne podświetlone skalne
mosty i tropikalną roślinność.
Przejazd do Brna, stolicy Moraw; spacer po zabytkowej Starówce, otoczonej renesansowymi i
barokowymi kamienicami: Stary Ratusz z Brneńskim Kołem (Dom pod Czterema Gburami, Pałac
Szwanza), gotycka Katedra śś. Piotra i Pawła, wzgórze z twierdzą Spilberk z końca XVII w., Krypty
Klasztoru Kapucynów ze szczątkami m.in. Świętej Klementyny

Na zakończenie dnia wizyta w Piwnicach Templariuszy w Czejkowicach, znanej winiarni okręgu
morawskiego. Degustacja lokalnych win.
Przejazd do hotelu. W międzyczasie obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 (30.09.2018)
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Zwiedzanie z przewodnikiem: Valtice – Lednice - pałac
w Valticach i letnia rezydencja w Lednicy, wybudowane w XVII wieku przez rodzinę Lichtenstein.
Okalający budynki ogromny park, zwany także „Ogrodem Europy” to sieć stawów, kanałów, wspaniała
roślinność oraz ogromna pajęczyna ścieżek spacerowych. W 1996 roku zespół wpisano na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spacer po kompleksie oraz przepłynięcie łódką do
najwyższego na świecie minaretu, należącego do Lichtensteinów.
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przerwa w Stramberku, urokliwym miasteczku znanym
z 2 produktów: uszu sztramberskich (słodkiego wypieku w kształcie rożka) oraz piwa,
warzonego
w miejskim mini browarze.
Na zakończenie programu proponujemy wspólny obiad z lokalnym piwem sztramberskim.
Powrót i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Każdego dnia wycieczki zaplanowana została Msza Święta w ważnych
świątyniach na terenie Południowych Moraw.
_________________________________________________________________________________

Koszt: 640,00 zł /osoba
Cena zawiera:
 transport autokarem
 opłaty drogowe i parkingowe
 opieka pilota i przewodnika
 2 noclegi w hotelu
 2 śniadania w hotelu
 2 obiadokolacje w hotelu
 degustacja w winiarni
 degustacja serów
 bilet łączony Jaskinie Punkvy (jaskinie, łódka i kolejka)
 ubezpieczenie KL i NNW
Dodatkowo płatne:
 Obiad w dniu wyjazdu (ok. 250 kcz)
 Bilety wstępu do pozostałych obiektów (można potraktować wybiórczo: Pałac i Ogród
Kwiatowy w Kromieryżu ok. 250 kcz, Zamek Valtice ok. 180 kcz)
 System słuchawkowy (ok. 20 zł/os)

