
 
 

WINO, ROWERY, ZAMKI LICHTENSTEINÓW  I JASKINIE 
MORAWSKIEGO KRASU 

 
3 dni   

Zapraszamy Państwa na Morawy zwane słowiańską Toskanią. 
Morawy słyną z zabytków UNESCO, zamków i pałaców, wina, 

tradycji folklorystycznych, a my postaramy się 
Państwu pokazać te wszystkie wspaniałości. 

Dzień 1  
Wyjazd w godzinach porannych. Następnie przejazd na  Morawski Kras – 
jeden z najbardziej malowniczych zespołów jaskiń krasowych, należących 
do najbardziej znaczących  formacji krasowych w Europie Środkowej.  
Zwiedzanie  jaskini Punkiewnej,  gdzie dodatkową atrakcją jest  
przejażdżka łodziami podziemną rzeką. Przejazd do hotelu Zakwaterowanie, 
kolacja  z degustacją win morawskich i nocleg.          

Dzień 2   
śniadanie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, wypożyczenie rowerów i 
wycieczka rowerowa po malowniczym  areale valticko-lednickim 
www.lva.cz  Miejsce, które chcemy Państwu zaprezentować, to jedno z 
najbardziej rozległych kompleksów komponowanej krainy na Świecie – na 
obszarze o powierzchni 200 kilometrów kwadratowych silny ród 
Lichtensteinów zrealizował swoją wizję krainy, która oprócz piękna miała 
zapewniać również dostatek. W roku 1996 cały areał zapisano na listę 
Światowego Dziedzictwa Unesco.  W programie naszego zwiedzania 
znajdzie się między innymi zamek  Lednicach, będący letnią siedzibą rodu 
Lichtensteinów,  wraz z pobliskim parkiem i oranżerią, Powrót do hotelu 
ok. godz. 17.00,  chwila na odpoczynek. Wieczorem zaprosimy Państwa na 
kolację. Nocleg. 
 
Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Ołomuńca. Pięknego 
miasta położonego w sercu Moraw.    W programie: Zamek Ołomuniecki 
z gotycką Katedrą św. Wacława i siedzibą arcybiskupa ołomunieckiego. W 
poszukiwaniu piękna architektury barokowej i rzeźbiarstwa udamy się na 
Górny Rynek, na którym znajduje się jeden za najważniejszych 
ołomunieckich zabytków – Kolumna Trójcy Przenajświętszej. Ta kolumna 
morowa, która jest największym skupiskiem rzeźb barokowych w Europie 
Środkowej, została wpisana w 2000 roku na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  Na zakończenie pobytu w Ołomuńcu zaprosimy Państwa na 
obiad do jednej z licznych restauracji. Przejazd w drogę powrotną .  

 Świadczenia: 
 
-  transport komfortowym autokarem 
-  2 noclegi w hotelu  
- wyżywienie: 2 śniadania, 1x kolacja z degustacją  win,  1 x obiadokolacja, 1x obiad  
- wypożyczenie rowerów w drugim dniu wyjazdu 
- opieka pilota i lokalnego przewodnika 
- ubezpieczenie TU EVR (KL- 20 000 euro, NW – 20 000 PLN) 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (jaskinia Punkiewna, przepaść Macocha, zamek w Lednicy, 
oranżeria, minaret, przejażdżka łodziami, ogrody, wieża i sale historyczne w  pałacu arcybiskupim w 
Kromeriżu)  
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