
 

MORAWY 
 
 
 
 
 

Termin: 24-26 sierpnia 2018 r. 

 
 
 
 

Program wyjazdu dla Parafian i Gości Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce 

 
Dzień 1 - piątek, 24 sierpnia 2018 r.  

 

 - 5.00 - zbiórka uczestników i wyjazd  

� Dolna Morava  – spacer "ścieżką w chmurach" połączoną 

z wjazdem i zjazdem kolejką krzesełkową. Unikalna 

konstrukcja mająca wysokość 55 m., na której szczyt 

wygodnie można dotrzeć po drewnianych podestach. Z 

samego szczytu rozciąga się zapierający dech w piersiach 

widok na cały masyw Śnieżnika z malowniczą doliną rzeki 

Morawy, w oddali także główny grzbiet Jesioników, Suchý 

vrch.  

 

� Bouzov – gdzie zobaczymy jeden z  najpiękniejszych zamków na  Morawach i w całej Republice 

Czeskiej. Zamek w przeszłości należał do Krzyżaków, a czasach współczesnych był plenerem dla 

wielu filmów 

- przejazd do hotelu, zakwaterowanie 

- obiadokolacja 

 

Dzień 2 – sobota, 25 sierpnia 2018 r.  

- śniadanie 
 

 

 

� Brno  - spacer po zabytkowej części miasta: dawny klasztor 

Augustianów z kość św. Tomasza, Rynek Morawski, kość. Św. 

Jakuba, Rynek Wolności, Stary Ratusz, Zielony Targ, katedra 

św. Piotra i Pawła, tarasy widokowe.  

� czas wolny do dyspozycji grupy - na konsumpcję (kawka, 

piwko) lub zakupy  

� Przejazd do Morawskiego Krasu . Zwiedzanie najwspanialszej w regionie i tej części Europy  jaskini 

Punkevny ze spacerem na dnie przepaści Macochy oraz przepłynięcie łodzią podziemną 

rzeką Punkvy* 

 

 



 

 

� wizyta przy Pomniku Pokoju – miejscu Bitwy pod Austerlitz  (Slavkov) - bitwa trzech cesarzy – 

jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskichi decydująca bitwa wojny z III koalicją 

antyfrancuską, stoczona 2 grudnia 1805między francuską Wielką Armią a połączonymi armiami, 

austriacką i rosyjską. Widoki na okolicę 

- obiadokolacja w formie bufetu z muzyką mechaniczną w tle 

 

Dzień 3 – niedziela, 26 sierpnia 2018 r.  

 

- śniadanie 

� Ołomuniec : spacer po starym mieście: Kolumna Najświętszej 

Trójcy wpisana na listę UNESCO, ratusz z zegarem 

astronomicznym, fontanny miejskie, kościół św. Maurycego, 

kościół  Marii Panny Śnieżnej, Vaclavske namesti,  pałac 

arcybiskupi.  

� Svatý Kope ček - jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na terenie Moraw. Spacer wkoło  

barokowej bazyliki Nawiedzenia NMP, miejsca które 21 maja 1995 r. odwiedził papież Jan Paweł II; 

piękne widok 

 

- obiad po stronie polskiej (II danie + napój)  

- powrót ok. 22.00   

 

* Uwaga: w przypadku obfitych opadów przed wizytą przepłynięcie łodzią może być odwołane przez 

gospodarzy miejsca. 

 

Cena: 635 zł/os. + 700 kcz/os. – dla grupy 40 uczes tników  
 
Usługi zawarte w cenie: 
- przejazd autokarem 
- zakwaterowanie w hotelu*** w Brnie (w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami)  
- wyżywienie wg programu (2 x śniadanie w formie bufetu, 2 x dwudaniowa obiadokolacja + woda; 1 x obiad – 
drugie danie i napój) 
- opieka pilota wycieczki /przewodnika 
- ubezpieczenie NNW (15000 zł) i KL (20 000 euro) w Signal Iduna Polska 
- bilety wstępu (kolejka Dolna Morava, Zamek Bouzov, Jaskinia Punkvy, Svaty Kopecek – bazylika) 
 
Świadczenia dodatkowe: 
- ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych (+40 zł/os) 
- napoje do obiadokolacji – dodatkowo płatne 
 

Cena mo że ulec zmianie przy wzro ście cen walut. 
 

 
Program może być realizowany w innej kolejności.                                                     Oferta ważna do 30.05.2018 r.      
 
 
     


