
 

 

                                                                                    K. Orłowski, V. Wojeńska 
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Morawskie Skarby + Praga + Skalne Miasta 
 
1 Dzień     WTOREK 
5.00  wyjazd. Przyjazd do  SKALNYCH MIAST w Czechach . Spacer połączony z rejsem łódką po skalnym 

jeziorze. Skalne Miasta Czech Wschodnich są jednym z wielu miejsc na świecie, gdzie możemy bez końca podziwiać piękno 
natury. Unikalny mikroklimat, rzadkie rośliny, oraz przepiękne kształty form skalnych to tylko niektóre atuty tego regionu- 
miejsca gdzie pod wpływem działania wody, słońca i wiatru powstały formy, które zachwycić mogą najbardziej wymagającego 

turystę. Ok. 19.00-20.00 Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Pragi. 
 
2 Dzień  ŚRODA 
Śniadanie. Całodniowe zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym PRAGI:  m.in.: Klasztor na Strahowie 
z biblioteką, pałac Czerninów- MSZ, praskie Loreto, Schwarzenbersky Pałac, Hradczany (wew) : wejście 
do Małej Trasy Praski Hrad : Katedra, Sala Władysława, Złota Uliczka ,  Pałac Prezydencki, spacer po 
Ogrodach Parlamentu, przejście na Małą Stranę: kościół św. Mikołaja, Plac Małostrański, oraz Rynek 
Starego Miasta, Kościół Matki Boskiej przed Tynem i Ratusz Staromiejski z zabytkowym zegarem 
"Orloj", ulica Karlova, Klementinum, Most Karola, Plac Wacława.  
Obiadokolacja . Powrót na nocleg do hotelu w okolice Pragi 
 
3 Dzień  CZWARTEK 
Wykwaterowanie. Śniadanie . C.D zwiedzania Pragi z pilotem:  Hranawski Pawilon, Most Czechów, 
Dzielnica Żydowska , czas wolny na zakup pamiątek na Rynku Staromiejskim. 
Ok. 13.00-14.00.Wyjazd w kierunku Moraw. 
Przejazd (ok. 300 km)  do miejsca zakwaterowania w okolicach Brna. Obiadokolacja. Nocleg. 

 
4 Dzień  PIĄTEK 
Śniadanie. Przejazd do LEDNIC, zwiedzanie Zespołu Parkowo-Pałacowego Lednice-Valtice, wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, będącego dawną posiadłością rodu Lichtensteinów. W XVIII i 

XIX wieku powstał tu wspaniały park rozciągający się między dwoma siedzibami rodowymi Lichtenszteinów – olśniewającą 
letnią rezydencją w Lednicach i imponującym pałacem barokowym w Valticach (zew) . Na terenie całego parku spotka się 
piękne, romantyczne budowle, a także największy na świecie (poza krajami muzułmańskimi) minaret. 

Przejazd do MIKULOVA, klejnotu południowych Moraw, ze wspaniałym zamkiem górującym nad 
miastem oraz wąskimi brukowanymi uliczkami. Krótki spacer z pilotem. 
Obiadokolacja biesiadna (zupa, drugie danie, woda , wino, zimna płyta, ciasto) w piwnicy winnej z 
degustacja wina i muzyką taneczną .  Nocleg 
 
5 Dzień  SOBOTA 
Po śniadaniu przejazd do MORAWSKIEGO KRASU wspaniałego parku krajobrazowego o charakterze 

krasowym. Kolejką linową wyjedziemy nad Przepaść Macochy, sięgającej 138 metrów, skąd będziemy mogli poobserwować 
dno Jaskini Punkevní oraz nieduże jezioro o głębokości 50 m. Widoki na przepaść  zapierają dech w piersiach. Morawski Kras 
może poszczycić się oszałamiającą ilością jaskiń. My zobaczymy najpiękniejszą z nich Jaskinię Punkevní, znajdującą się u stóp 
Przepaści Macochy. Kolejną atrakcją będzie rejs łodziami po podziemnej rzece Punkva 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu  
 
6 Dzień   NIEDZIELA 
Wykwaterowanie. Śniadanie 
Po drodze  postój na ok.2 godzinne zwiedzanie BRNA – największego miasta na Morawach i drugiego co 
do wielkości w Republice Czeskiej. Spacer po starówce: gotycka katedra św. Piotra i Pawła na wzgórzu Petrov, Ratusz 

z XIII w., podziwianie fasad brneńskich, renesansowych pałaców mieszczańskich, kompleks budynków klasztornych, klasztor 

kapucyński.   Wyjazd do Polski.  Po trasie postój  na obiad.     
Ok. 21.0-22.00 Powrót do miejsca zbiórki 



 

 

Świadczenia: 
 - transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
 - zakwaterowanie  ( 5 noclegów) w hotelu **/*** w okolicach Brna oraz Pragi.                            
    Pokoje 2,3 os z łazienkami   ( pokoje 1 os za dopłatą po potwierdzeniu dostępności – 200 zł/os) 
 - wyżywienie zgodnie z programem (  5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad)  
 - realizacja programu turystycznego 
 - opieka pilota 
 - ubezpieczenie KL 10 000 euro,  NNW   
 - VAT 

Cena:  1270 zł /os   min. 40 os płacących – max. 45 os płacących  

+  dodatkowo płatne w autokarze do pilota grupy  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi  zgodnie z 
programem około:  

1300 KC,   (Seniorzy powyżej 65 roku życia  około  1000 KC) 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

- Słuchawki dla każdego z uczestników na cały czas zwiedzania (TOUR GUIDE) 
– Zamek Lednice 
– Jaskinia Punkevni (bilet z rejsem oraz przejazdem gondolą w dwie strony) 
-  Skalne Miasta  
-  Hradczany (Mała Trasa) 

 
Zaliczka konieczna do podpisania umowy: 300 zł/os. 
 
WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
Zgłoszenie uczestnictwa  dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy 
na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami 
Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami Umowy oraz 
innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej 
może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne 
przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub 
opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, 
jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. 
Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację 
podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, listem 
poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo zatrzymać wartość 
rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta.  Organizator wskazuje koszty anulacji 
informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco: 

- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której Klient 
zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje 
różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia 
zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta 
numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta 
zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora kosztów. 

http://www.word.travel.pl/

