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Impreza Turystyczna numer 117 /2018 

DUKOVANY – elektrownia atomowa 
TŘEBIČ – dwie kultury, TELČ – jak z bajki ! 

 
 

27 - 28 październik 2018r. 
 

1 dzień (sobota): 
Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja), 
godz. 7.10 z Gliwic (plac Piastów), przejazd przez Ostrawę, Brno do miejscowości Dukowany, gdzie 
znajduje się  jedna z dwóch elektrowni jądrowych w Czechach (2h zwiedzanie, rezerw. godz. 11.00). 
Przejazd do miejscowości TREBICZ wpisanej na świtową listę UNESCO w 2011 roku. Zwiedzanie 
zabytkowej miejscowości: zamek (Muzeum Wysoczyzny)*, Bazylika Św. Prokopa*, Wieża Miejska, 
Dzielnica Żydowska (kirkut), Malowany Dom. W trakcie zwiedzania czas na wytchnienie. Przejazd 
do Jaromierzyc nad Rokytniku, zakwaterowanie w Grand Hotelu*** OPERA, obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień (niedziela): 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości TELCZ – „miasta jak z bajki” wpisanej na 
światową listę UNESCO w 1992 roku. Przejście historyczną trasą średniowiecznego miasta: park 
przyzamkowy, szklarnia, zamek (muzeum – trasa A „Renesansowe sale”, podziemia zamkowe)*, 
kościół św. Jakuba, klasztor św. Andrzeja, ratusz miasta z XVI w., górna brama (wielka), kościół 
św. Ducha z wieżą widokową*, zabytkowe kolorowe domy z XVI w., dolna brama (mała), muzeum 
techniki (pojazdów)*. Po zwiedzaniu czas wolny na obiad we własnym zakresie na zabytkowym rynku, 
gdzie mieści się m.in. restauracja „U Szwejka”. Wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,  

• nocleg w hotelu Opera*** (pokoje 2 - 3 os., wc, łazienki)  

• obiadokolacja i śniadanie (bufet) w hotelu,  

• rezerwacja zwiedzanych obiektów*,  

• opieka pilota – przewodnika,   

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna KL 20 000 €, NNW 15 000 zł i bagaż 1000 zł. 
 

koszt wycieczki: 298 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 286 zł  
 

  (członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 

*Sugerowane kieszonkowe na wstępy łącznie: N - 550 Kč, U (65+) - 350 Kč. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
uczestnictwa  w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze i na stronie internetowej) 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

**możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z  dopiskiem „DUKOVANY”  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie ze względu na organizacje 
wejść do zwiedzanych obiektów, pilot nie oprowadza po wnętrzach.  

http://www.chorzow.travel.pl/

