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ZAMKI - PAŁACE - OGRODY.  HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ :-)
29 czerwiec – 02 lipiec 2023

Propozycja programu ramowego
1 dzień: Zbiórka Uczestników o godzinie 07.55 - parking na terenie UEK. Wyjazd o godz. 07.30. Przejazd
do  Pszczyny –  zwiedzanie  dawnej  rezydencji  magnackiej  /”Perła  w  Koronie  2011”/  z  zabytkowym
parkiem krajobrazowym w stylu  angielskim o powierzchni  156 ha.  Muzeum Zamkowe w Pszczynie  -
Wnętrza XIX i XX-wieczne + Zbrojownia albo Stajnie Książęce – zwiedzanie z przewodnikiem w grupach
max. 25 osobowych. Czas wolny na kawę i mały spacer -  kamieniczki z XVIII i XIX wieku, piękny Rynek z
zabytkowym  ratuszem  i  kościołem  ewangelickim.  Zabytki  sakralne  i  świeckie.  Następnie  wizyta  w
Gospodarstwie  Szkółkarskim  Kapias –  zwiedzanie  Nowych  Ogrodów.  Pprzejazd  nad  Zaporę  Jeziora
Goczałkowickiego – spacer. Przejazd przez  Ustroń /przerwa w podróży, spacer, czas wolny/ do  Wisły.
Zwiedzanie  Muzeum  Beskidzkiego  z  przewodnikiem  muzealnym,  enklawa  architektury  drewnianej,
spacer po Rynku. Możliwość dodatkowego, komfortowego zwiedzania Wisły pociągiem elektrycznym -
długośc trasy do ustalenia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu/komfortowym pensjonacie w okolicach Wisły
lub w Cieszynie.

2 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie malowniczej Starówki  jednego z najstarszych polskich miast – Cieszyna
z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy: Wzgórze Zamkowe – na nim m. in. XI-wieczna romańska rotunda
św.  Mikołaja,  gotycka  wieża  zamkowa  z  XIV  wieku,  pałac  Habsburgów  z  XIX  wieku,  fragmenty
piastowskiego  zamku,  “Cieszyńska  Wenecja”,  zabudowania  Rynku  –  kamienice,  ratusz,  hotel  "Pod
Brunatnym Jeleniem", studnia z figurą Św. Floriana, zabudowania Górnego Rynku, Studnia Trzech Braci…
Cieszyńskie „naj”… Przejazd na stronę czeską Śląska Cieszyńskiego i zwiedzanie fabryki Hyundai Nošovice
/Zakład  zwiedza  się  korzystając  z  firmowego minipociągu/  lub  drugiego co do wielkości  browaru w
Czechach -  Radegast. Następnie przejazd do pobliskiego Frydka - Mistka, gdzie zwiedzimy Zamek Książąt
Cieszynskich /pierwotnie śląska twierdza graniczna z XIV wieku/ obecnie Muzeum Beskidów, Rynek z
zabytkowymi,  domami,  Bazylika Nawiedzenia Panny Marii. Powrót do Cieszyna przez  Ostrawę – czas
wolny  w  zabytkowym  Rynku  na  odpoczynek  lub  indywidualne  zwiedzanie.  Powrót  do  hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

3  dzień: Po śniadaniu  przejazd  do  przepięknego  Zamku  Lednice,  który jest  jednym  z  najczęściej
odwiedzanych zabytków w Czechach. Neogotycka rekonstrukcja w 19 wieku uczyniła go romantyczną
rezydencją  otoczoną jednym z największych parków w Europie  (ok.  200  ha),  w której  odwiedzający
znajdą szklarnię palmową, wenecką fontannę, rzymski  akwedukt,  chiński  pawilon, minaret i  sztuczne
ruiny.  Dzięki  unikalnemu  połączeniu  zabytków  architektury  z  otaczającą  przyrodą  stworzoną  przez
człowieka, cały obszar Lednice-Valtice został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1996
roku.  Następnie przejazd do pobliskiego Zamku Valtice – zwiedzanie i czas wolny. Przejazd do hotelu w
okolicy Brna, obiadokolacja i nocleg.
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4 dzień – po śniadaniu przejazd do Ołomuńca i spacer po pięknej Starówce: Katedra oraz zabytki wokół
Górnego i Dolnego Rynków: Ratusz, Kolumna Trójcy Przenaświętczej, zabytkowe kamienice, kościoły i
fontanny.  Następnie w programie zwiedzania:  barokowy Pałac Arcybiskupi i  Ogrody w  Kromieryż.  W
drodze do Polski odwiedzimy malownicze miasteczko Stramberk – z zachowanym historycznym układem
urbanistycznym oraz  górującym  nad  okolicą  malowniczym średniowiecznym  zamkiem.  Czas  wolny  –
zwiedzanie  /z  zewnątrz/  w  formie  indywidualnego  spaceru.  Powrót  do  Krakowa  w  godzinach
wieczornych.

Cena: 1 150 zł /przy minimum 35 osobach/

Cena: 1 050 zł /przy minimum 45 osobach/

Cena zawiera:
* przejazd komfortowym autokarem
* 3 noclegi w hotelach/pensjonatach w pokojach 2 osobowych z łazienkami 
* 3 śniadania w formie bufetu, 3 obiadokolacje serwowane
* opieka pilota - przewodnika 
* ubezpieczenie KL 20 000 Euro, NNW 15 000 zł, Choroby Przewlekłe i Covid, bagaż 1000 zł
* wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, podatek VAT
* Fundusze TGF i TFP 

Cena nie zawiera:
Na realizację programu: bilety wstępu /uwzględniono ulgowe dla młodzieży 65 +/, zestaw Tour Guide 

i lokalnych/zamkowych przewodników należy posiadać: 
około 50 zł + 50 euro/osoba – płatne  u pilota grupy.

https://www.zamek-lednice.com
https://www.zamek-valtice.cz/en

https://www.zamek-kromeriz.cz/pl/uvod-2/
UWAGA
Ewentualne diety wegetariańskie, bezglutenowe i inne proszę zgłosić na kilka dni przed wyjazdem.
Dopłata do pokoju jednoosobowego - na wcześniejsze zamówienie – 290 zł

     … ZAPRASZAJĄ …
                                                     Sławek           i             Józek

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ sp. z o.o.
31-033 KRAKÓW  ul. WESTERPLATTE 15/16
tel.(48/12)   422-95-66 w. 514, 515, 516; ( 48/12)   422-99-53
e-mail: biuro@btz-pttk.krakow.pl,                                 www.btz-pttk.krakow.pl

mailto:biuro@btz-pttk.krakow.pl
https://www.zamek-valtice.cz/en

