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PRZYKŁADOWA OFERTA 
 

C Z E C H Y  
Morawy -Kraina Zamków  

    
 

1 dzień 
-wyjazd , przejazd do Czech 
-po drodze zwiedzanie: Kromeriż - znajduję się tu Zamek Arcybiskupi 
-zabytek UNESCO, znajdują się tu zabytkowe sale ze stylowymi 
wnętrzami, galeria obrazów, cenne archiwum muzyczne, zabytkowa 
biblioteka oraz bogaty zbiór numizmatyczny.  
-obiadokolacja i nocleg  

 
2 dzień 

-śniadanie 
-zwiedzanie: Valtice – Lednice – neogotycki zamek otoczony parkiem, 
wpisany w 1996 roku razem z pałacem w sąsiedniej miejscowości 
Valtice na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Posiadłości                      
te należały do arystokratycznego rodu Liechtensteinów, połączone                   
są zabytkowym parkiem, na terenie którego znajdują się m. in. ruiny 
średniowiecznego gródka, antycznego akweduktu, minaret turecki oraz 
monumentalny łuk zwycięstwa 
-przejazd do Mikulova, zwiedzanie: barokowy zamek w centrum miasta, usytuowany na Wzgórzu 
Zamkowym jest dominującą budowlą miasta. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Regionalnego. 
Mikulov i okolice są również głównym regionem winnic  
-obiadokolacja z degustacją win w regionalnej winiarni 
-nocleg  

  
3 dzień 

-śniadanie 
-po drodze zwiedzanie Morawskiego Krasu: Jaskini Punkevni  
z Przepaścią Macochy - przepaść Macocha ma głębokość ponad                   
138 metrów i jest największą przepaścią tego rodzaju w Czechach                   
i środkowej Europie, przejażdżka gondolami podziemną rzeką Punkvi, 
wjazd kolejką linową nad przepaść Macocha – głębokość 350 m  
-zwiedzanie Pałacu Slavkov U Brna– dawniej Austerlitz miejsce 

słynnej bitwy „trzech cesarzy” w czasie wojen napoleońskich, pałacu należącego do najstarszych 
zachowanych siedzib szlacheckich na Morawach 
-obiadokolacja i nocleg  

 
4 dzień 

-śniadanie 
-wyjazd w kierunku Polski 
-po drodze zwiedzanie Ołomuńca ważnego ośrodka kulturalnego i administracyjnego,                             
siedziby biskupów i arcybiskupów morawskich; najsłynniejszym zabytkiem miasta jest 35-metrowa 
kolumna Świętej Trójcy, arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej epoki baroku, od 2001 r. znajduje                           
się na liście UNESCO 
-powrót  w godzinach wieczornych 
 
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie  

 
 Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 
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