
NA MORAWY  

PO WINO 
                                                         26-28.10.2018 
I Dzień   

Wyjazd  z Puław 26 października w godzinach nocnych (ok godz. 02:00) . Przyjazd 

do Ołomuńca, starej stolicy Moraw. Zwiedzanie starówki , która obok praskiej 

należy do najcenniejszych zespołów miejskich Republiki Czeskiej. Rynek dolny i 

górny, barokowa kolumna Maryjna wpisana na listę UNESCO , ratusz, zegar 

słoneczny, kościół św. Michała , kaplica św. Jana Sarkandra , gotycka katedra św. 

Wacława, pałac biskupi. Przejazd do Hodonina w poł. Morawach. Tam w 

zamkowych piwnicach przy morawskiej muzyce ludowej, odbędzie się uroczysta 

kolacja połączona z degustacją 5 rodzajów lokalnych win, zwiedzaniem zamkowych 

piwnic i wykładem samoliera. Na miejscu możliwość zakupu morawskich trunków 

bezpośrednio u producenta. Nocleg w hotelu. 

II Dzień 

Śniadanie. Przejazd do Lednic i Valtic gdzie zobaczymy wyjątkowy kompleks 

parkowy pełen szlachetnych drzew, romantycznych budowli, stawów i przepięknych 

zakątków. Zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę UNESCO, do dzisiaj jest 

nazywany Ogrodem Europy. Następnie przejazd do Mikulova, jednego z najpiękniej 

położonych miasteczek środkowej Europy, stolicy winnego okręgu. Zwiedzamy 

rynek, renesansowe kamienice, monumentalny zamek Ditrichsteinów, kościół św. 

Wacława, dzielnica żydowska. W czasie wolnym będzie można odwiedzić jedną z 

licznych w Mikulovie winiarni i spróbować lokalnych trunków. Przejazd do hotelu. 

Kolacja. Nocleg. 

III Dzień 

Śniadanie. Przejazd do Koprivnic. Zwiedzać będziemy  muzeum techniki, w którym można zobaczyć min. 

największą na świecie kolekcję samochodów marki Tatra, od osobowych po ciężarowe w tym 

wyprodukowany w 1897 r. model President, najstarszy samochód skonstruowany w monarchii Austro-

Węgierskiej. Przejazd do miasteczka Stramberk, zwanego ze względu na swą niepowtarzalną urodę 

Morawskim Betlejem. Zwiedzanie rynku z barokowymi kamienicami i drewnianymi domami w stylu 

wołoskim, oraz słynnej wieży Truby, czyli pozostałości po tutejszym zamku. Powrót  do Puław w 

godzinach wieczornych ( ok godz. 22:30). 

Cena imprezy: 

400 PLN + 1.800 Kc. 

Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie w hotelu, jedna uroczysta kolacja z 

występami kapeli ludowej i degustacją 5 rodz. Wina, dwa śniadania, jedna obiadokolacja, opieka 

pilota na całej trasie,  audio przewodniki, wstęp do jednego z zamków, muzeum techniki. 

Ubezpieczenie wynosi 12 zł od osoby . 

Bilety wstępu są opłacane w Kc . Korony zbiera pilot w autokarze. 

 Zapisy osobiste i wpłata kwoty 400 zł. w biurze związku. 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT. 

http://www.czechtourism.com/pl/a/unesco

