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Wycieczka do Jaskiń Morawskiego Krasu - winem płynąca
Rodzaj: Dla dorosłych
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena (zł/osobę) 880
Ilość dni: 4
Termin: 23-26.04.2020

Morawy - kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej. To stąd wywodzą się najlepsze wina morawskie,
często wygrywające międzynarodowe konkursy o światowej renomie.

Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania. Kleczew 5.15. Konin Wieża Ciśnień 6.00
W tym dniu po drodze do Polanicy postój w Kłodzku. Zwiedzimy z przewodnikiem Twierdzę. Twierdza Kłodzko położona
na Górze Fortecznej(369m n.p.m) to z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Podziemna trasa - chodniki minerskie
(ogólna długość 40 km) część labiryntu udostępniona do zwiedzania.
Przejazd do Polanicy Zdrój. Zakwaterowanie. Hotel *** położony w centrum uzdrowiskowej miejscowości. Odległość od
Parku Zdrojowego 200 m. Hotel ma windę. Pokoje 2 osobowe.
Dzień II
Śniadanie( stół szwedzki)
Przejazd do Czech.
W tym dniu zobaczymy Jaskinie Katarzyńską leżącą w sercu Morawskiego Krasu. Do najpiękniejszych partii Jaskini należą
kolorowo oświetlone formacje - grupa niezwykle cienkich kilkumetrowych stalagmitów i stalaktytów pałeczkowych.
Komora główna 97 m długości, 44 metrów szerokości. Wysokość 20 metrów. Wspaniała akustyka, organizacja koncertów.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Wieczorek muzyczny
Dzień III
Śniadanie
Przejazd do Brna ( zwiedzanie miasta ) Zwane bramą i stolicą Moraw Południowych. Jedno z najprzyjemniejszych
europejskich miast. Zamek Špilberk, Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, Rynek, Ratusz, Krypty klasztoru
Kapucynów. Mumie dawnych mnichów.
Przejazd i zwiedzanie winnic ulokowanych na stokach wzgórz oraz degustacja win w piwnicach winnych. Możliwość
zakupu.
Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.
Dzień IV
Śniadanie.
Przejazd do Skalnego Młynu- zwiedzanie Jaskini Punkvy połączone ze spływem łodzią po rzece o tej samej nazwie. Wjazd
kolejką liniową na punkty widokowe - przepaść Macocha ma głębokość ponad 138 metrów i jest największą przepaścią
tego rodzaju w Czechach i środkowej Europie. Górna jej część ma 174 metry długości oraz 76 metrów szerokości.
Powrót do miejsca zamieszkania. Na trasie obiad.
W czasie wycieczki uwzględniony wolny czas dla grupy.

Cena zawiera:
# przejazd autokarem, klimatyzacja,WC
# opieka pilota
# opieka przewodnika na terenie Czech
# 1 nocleg Polska, 2 Czechy
# wyżywienie (śniadania, obiadokolacje)
# obiad na powrocie
# ubezpieczenie Polska, Czechy
# bilety wstępu (jaskinia Katarzyńska, Przepaść macochy, kolejka linowa, degustacja win, Twierdza w Kłodzku,wieczorek muzyczny z
poczęstunkiem na Morawach
# taksa klimatyczna
# opłaty parkingowe, drogowe, podatek VAT
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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