
MORAWY – WINO I ZAMKI 

Program: 
godz. 6.00 wyjazd z Katowic: 
- Lednice zwiedzanie neobarokowego pałacu , rejs rzeczką Dyją, spacer po parku (minaret, akwedukt, 
oranżeria), 
- przejazd do Valtic: spacer po miasteczku kościół, zamek (z zewnątrz), 
- degustacja doskonałych morawskich win w miejscowej winiarni, 
powrót do Katowic ok. godz. 20.30 
 

TERMIN: 01.08.2020            
CENA: 120 zł/os. 
Cena zawiera: przejazd autokarem, usługę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, podatek VAT 
Cena nie zawiera: wyżywienia, ubezpieczenia od chorób przewlekłych i wad wrodzonych, biletów 
wstępów (Zamek, Statek, Degustacja - łącznie: ok. 550 CZK/os. Dorosła, 490 CZK/seniorzy, 210-290 
CZK/dzieci i młodzież – bez degustacji). 
 

MORAWSKI KRAS I OŁOMUNIEC 
 

Program: 

godz. 6.00 wyjazd z Katowic i okolic: 
- Przepaść Macochy - największa tego typu przepaść w Europie, należąca do systemu jaskiń Punkwy, 
- Jaskinia Sloupsko-Sosuska – jedna z jaskiń morawskiego krasu z salą Eliszki, która słynie z doskonałej 
akustyki, 
- Ołomuniec - historyczna stolica Moraw i siedziba biskupów, rynek, ratusz, kolumna Św. Trójcy, 
kościół Św. Maurycego, Kościół św. Michała, Katedra św. Wacława, Pałac Biskupi, barokowe fontanny.  
powrót do Katowic ok. godz. 20.30 

TERMINY: 10.07.2020, 15.08.2020, 17.10.2020            
CENA: 115 zł/os. 
Cena zawiera: przejazd autokarem, usługę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, podatek VAT 
Cena nie zawiera: wyżywienia, ubezpieczenia od chorób przewlekłych i wad wrodzonych, biletów 
wstępów (Jaskinie - łącznie ok. 160 CZK/normalny, 100-150 CZK/ulgowy). 
 

MORAWY MNIEJ ZNANE 

 
Program: 

godz. 6.00 wyjazd z Katowic, 
- zwiedzanie miasta Třebíč: zespół staromiejski (Vnitřní Město) z rynkiem i Wieżą Miejską, dawna 
dzielnica żydowska z kirkutem oraz renesansowy zamek, romańska bazylika św. Prokopa (bazylika oraz 
dzielnica żydowska znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) 
- przejazd do miejscowości Zdziar gdzie na wzgórzu Zelena Hora znajduje się kościół pielgrzymkowy ku 
czci św. Jana Nepomucena, wzniesiony na planie pięcioramiennej gwiazdy 
- przejazd do miejscowości Pernstejn a tam zwiedzanie doskonale zachowanego, średniowiecznego 
zamku który nigdy nie został zdobyty 
powrót do Katowic ok. godz. 21.30 
 

Terminy: 08.08.2020, 03.10.2020                   
CENA: 140 zł/os 

Cena zawiera: przejazd autokarem, usługę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, podatek VAT 
Cena nie zawiera: wyżywienia, ubezpieczenia od chorób przewlekłych i wad wrodzonych, biletów 
wstępów (łącznie ok. 500 CZK/normalny, 300 CZK/ulgowy) 
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