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Wycieczka do Jaskiń Morawskiego Krasu - winem płynąca
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena (zł/osobę) 765
Ilość dni: 3
Termin: do uzgodnienia

Morawski Kras - najwspanialszy region krasowy w Środkowej Europie.

Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania ( wczesne godziny ranne)
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.
Dzień II
Śniadanie.
Przejazd do Brna ( zwiedzanie miasta ) zwane bramą i stolicą Moraw Południowych. Jedno z najprzyjemniejszych
europejskich miast. Zamek Špilberk, Katedra św. Piotra i Pawła, Rynek, Stary Ratusz, Zielony Targ.
Przejazd do Lednic. Spacer po zespole pałacowo - parkowym Lednice-Valtice. Największy na świecie teren komponowanej
krasy parkowej. Letnia rezydencja rodu Lichtensteinów.
Przejazd w rejon winnic ulokowanych na stokach wzgórz. Degustacja płynnych skarbów Moraw. Możliwość zakupu wina.
Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.
Dzień III
Śniadanie
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.
Wyjazd do Polski. Obiad

Cena zawiera:
# przejazd autokarem klimatyzacja, WC
# opieka pilota
# opieka przewodnika w Czechach
# noclegi
# wyżywienie ( śniadania, obiadokolacje)
# bilety wstępów,degustacja win
# obiad na powrocie
# opłaty parkingowe, podatek VAT
# ubezpieczenie Polska/Czechy
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