
ZAMKI  CZESKIE
25 – 28 kwietnia 2019                          

1  dzień: Wyjazd   z  Tarnowa o  godzinie  15.00  –  Plac  Kapłanówka,  al.  MB  Fatimskiej,  z  Bochni o  15.45.   Przejazd
autostradami  A4 i A1 w kierunku Ostrawy a następnie Brna.  Przerwa na kolację /we własnym zakresie/ w restauracji w
okolicach Brna – możliwość płacenia Koronami, Euro, oraz Złotówkami. Przyjazd do hotelu w Tabor, Hluboka nad Vltavou
lub Czeskich Budziejowicach około godziny 23.00 - północy. Zakwaterowanie i nocleg. 

2  dzień: Po  późniejszym  śniadaniu  przejazd  do  Telč:  wspaniale zachowane miasto  renesansowe,  otoczone  stawami,
wpisane na listę UNESCO, spacer po podłużnym rynku z unikatowymi domkami i dziedzińcach renesansowego zamku –
zwiedzanie z zewnątrz. Następnie reprezentacyjny zamek szlachecki i rotunda ogrodowa w  Jindřichův Hradec -  jeden z
największych  kompleksów  zamkowych.  Zwiedzanie  wnętrz  i  spacer  po  urokliwym  miasteczku.  Następnie  odwiedzimy
niezwykle malowniczą wieś  Holašovice - w 1998 roku na listę UNESCO wpisano prawie cały zachowany średniowieczny
system domów mieszkalnych i magazynów. Powrót do hotelu  obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Śniadanie w restauracji hotelowej, następnie przejazd do największego miasta w regionie  Ćeské Budějovice u
zbiegu Wełtawy i Malszy, stolica Kraju Południowo Czeskiego. Zobaczymy min. Starówkę i jeden z największych w Europie
Rynków z fontanną Samsona, zabytkowe kamienice, Jatki Mięsne, Ratusz, katedra św. Mikołaja, Czarna Wieża – możliwość
wejścia – panorama miasta i okolicy. To właśnie stąd rozpoczynał swój bieg … pierwszy na kontynencie europejskim pociąg!
Przerwa na słynne miejscowe piwo  Budweiser Budvar. Następnie zwiedzimy w formie spaceru przepiękny i niezwykły
Ćeský Krumlov: Miasto Róży (na liście UNESCO), Stare Miasto – jedno z najpiekniejszych w Czechach – spacer i czas wolny,
renesansowy zamek rodziny Schwarzenbergów – drugi co do wielkości po Zamku Praskim. Powrót do tego samego hotelu
na obiadokolacje i nocleg.

4  dzień:  Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu  i  zwiedzanie  wnętrz  zamku  w  Hluboká  nad  Vltavou –  malowniczo
usytuowany  neogotycki zamek Schwarzenbergów zwany czeskim Windsorem. Przejazd do Třeboň:  jedno z Miast Róży,
należące  do  Schwarzenbergów,  średniowieczne  stawy  rybne  (na  liście  UNESCO),  Starówka,  zamek  (z  zewnątrz)  i
Mauzoleum Schwarzenbergów. Możliwość zakupu świetnego lokalnego piwa Regent w słynnym Browarze Książęcym.
W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1050 zł /przy grupie minimum 40 osób/
Cena zawiera:  

 przejazd komfortowym autokarem /wygodne siedzenia, WC, DVD, klima, cafe-barek/

 3 noclegi w hotelu 3***/4**** w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami 
 3 śniadanie w formie bufetu, 2 obiadokolacje serwowane: zupa, danie główne, deser, woda /w tym jedna kolacja uroczysta – przy 

muzyce / impreza integracyjna
 opieka pilota - przewodnika 
 ubezpieczenie KL z Chorobami Przewlekłymi, NNW, bagaż
 wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, podatek VAT

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników zamkowych, wstępu do renesansowego areału w Telc, indywidualnego zestawu słuchawkowego Tour 
Guide System. Razem około 30 Euro. Płatne w autokarze u pilota grupy.   
Dopłata do pokoju jednoosobowego – na wcześniejsze zamówienie: 270 zł 
Ewentualne diety wegetariańskie, bezglutenowe i inne należy zgłosić na kilka dni przed wyjazdem.

Propozycja programu ramowego. Kolejność zwiedzania może być nieco zmieniona.
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