
                                              

Program wycieczki Morawy z zamkami 

Lichtensteinów                                              

w dniach 09-11.09.2022 r.                                                                                                             

I dzień  
Godz.  06.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

Przejazd do Znojmo (500 km) – spacer po Starym Mieście 

z zabytkowymi kamienicami , ratuszem z wieżą 

widokową, słupem morowym i barokowym kościołem, 

mury obronne z wieżami Strzelecką, Wilczą, Psią i Nową. 

Poza miastem Klasztor Louka z widokiem na przepiękny 

most kolejowy . Mikulov – Stare Miasto ze Słupem 

Morowym, kamienicą U Rycerzy ,fontanną sławiącą uroki 

życia, , barokowy kościół, który od wieków pełni funkcję 

grobowca rodu Dietrichsteinów, Synagoga razem z 

największym na Morawach cmentarzem żydowskim,  

Święty Pagórek – mierzący 262m n.p.m. na którym 

znajdują się cztery kaplice z XVII i XVIII wieku.  

Obiadokolacja i nocleg (pokoje 2,3,osobowe z łazienkami) 

II dzień 

Po śniadaniu  - fascynujący trójkąt stworzony przez trzy 

niezwykłe miejsca związane ze słynnymi rodami 

i wielowiekową historią. Mikulov – Lednice – Valtice . 

Mikulov imponujący Zamek– powstał na przełomie XI i 

XII wieku, dziś jest siedzibą muzeum regionalnego. 

Zamek Valtice – od 1996 roku wpisany jest na światową 

listę dziedzictwa UNESCO.  

Pałac w Lednicach – wybudowany w stylu neogotyckim 

znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

Największy Park Europy  na terenie, którego znajduje się  

25 pałaców i małych pałacyków  

Degustacja win morawskich 

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

III dzień 

Po śniadaniu  

Morawski Kras – największy i najpiękniejszy obszar 

krasowy w Europie Środkowej, składający się z 5 jaskiń. 

Zwiedzanie Jaskini   Punkwy  płynąc podziemną rzeczką 

do przepaści Macocha położonej na głębokości 138 m 

obiad 

około godz.  24.00  rozwiązanie wycieczki                     
 

Cena : 820-zł /osoba  + 1.000,-kcs 

Obejmuje: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 

obiadokolacje,  1 obiad, ubezpieczenie KL i  NNW, 

degustację wina, opiekę pilota,TFG i TFP. 
 

Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. 

Kupiecka 17 

Zielona Góra tel. 68 327 03 23 lub 791417317             

www.omzgora.pttk.pl 
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