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w której podziwiać będziemy wspaniałe formy naciekowe, zwiedzimy pieszo oraz łodzią; program obejmować będzie 

bowiem także rejs po rzece Punkvi. Zobaczymy także 138 metrowej głębokości Przepaść Macochę – symbol Krasu i 

najgłębszy lej krasowy w Czechach. Wjazd kolejką linową na punkt widokowy. Następnie przejazd w stronę zamku 

Pernsztejn – spacer do owianego legendami jednego z najpiękniejszych gotyckich zamków w Czechach. Następnie 

przejazd do miasteczka Třebíč. Malowniczo położone na Wysoczyźnie Czeskomorawskiej miasto słynie ze wspaniałej 

dzielnicy żydowskiej – najlepiej zachowanej na Morawach z zabytkowym kirkutem oraz pierwotnie romańskiej bazyliki 

św. Prokopa (UNESCO). Powrót na obiadokolację i nocleg.  

  

DZIEŃ 4  

Śniadanie. Przejazd do Brna i zwiedzanie z przewodnikiem stolicy regionu. Zobaczymy m.in. Katedrę św. Piotra i 

Pawła, Bazylikę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Klasztor Augustianów, Klasztor i Kościół 

Kapucynów, ratusz z symbolami miasta – smokiem i kołem, zwiedzimy także „nową” atrakcję miejską – system 

podziemnych korytarzy znajdujących się pod rynkiem. Spacer do górującej nad starówką potężnej twierdzy Szpilberg 

– panorama miasta, dziedzińce zamkowe, kazamata. Kolejny punkt na trasie to znajdująca się poza ścisłym centrum 

miasta willa Tugendhatów – brneński obiekt z listy UNESCO i ciekawy przykład modernistycznej architektury o 

cechach funkcjonalizmu. Zwieńczeniem pobytu w Brnie będzie rejs statkiem wycieczkowym po Zalewie Brneńskim  

– zbiornik utworzony na rzece Svratce do Zamku Veveři. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.   

  

DZIEŃ 5  

Śniadanie, po którym przejazd do Lednic. Spacer po przepięknym kompleksie parkowym – dawnej posiadłości rodu 

Liechtensteinów wpisanej na Listę UNESCO jako jeden ze skarbów światowego dziedzictwa kultury. Park otaczający 

oba zamki, w przestrzeń którego wkomponowano liczne romantyczne obiekty, zaliczany jest do najpiękniejszych 

obszarów krajobrazowych w Europie i stanowi perłę architektury krajobrazu. Następnie przejazd do Mikulova. W tym 

malowniczo położonym na pograniczy czesko-austriackim mieście zobaczymy wiele zabytków z okresu renesansu i 

baroku m.in. górujący nad miastem barokowy zamek – miejsce rozmów pokojowych po bitwie pod Austerlitz, kościoły 

św. Anny i św. Jana Chrzciciela, piękne kamienice na rynku, kolumnę św. Trójcy a także zabytki dawnej dzielnicy 

żydowskiej m.in. synagogę. Mikulov to znane centrum winiarskie Południowych Morach. Odwiedzimy zatem również 
jedną z lokalnych piwniczek winnych – w programie degustacja cieszących się coraz większą popularnością 

morawskich win (z możliwością ich zakupu). Powrót na obiadokolację i nocleg.  

  

DZIEŃ 6  

Śniadanie. Przejazd do Znojmo i spacer po starówce. Zobaczymy m.in. romańską rotundę Najświętszej Maryi Panny i 

św. Katarzyny, gotycki kościół św. Mikołaja, kamienice mieszczańskie z XIII i XIV wieku oraz barokowy zamek 

wzniesiony w miejscu wcześniejszej romańskiej twierdzy. Wyjazd w drogę powrotną.  Zakończenie wycieczki w 

późnych godzinach wieczornych.  

  
ZAPEWNIAMY:  

•przejazd komfortowym autokarem,   

•5 noclegów w hotelu *** w Brnie, pokoje 2-3 os z łazienkami,  

•5 śniadań, 5 obiadokolacji,  

•opiekę i informację turystyczną pilota,  

•ubezpieczenie KL+ Assistance z KL chorób przewlekłych do 10000 € i NNW do 2000 € w 5000 zł w 
RP  



Cena :  1640 zł 

 

Termin:   27.08- 1.09.  

 
UWAGI:  

•program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom ,    

     dokument niezbędny  ważny paszport  lub dowód osobisty  

 


