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Impreza Turystyczna numer 63 /2019 

… od WINA po KANION … 
Palava, Mikulov, Znojmo, PN Podyje, Vranov 

 

 
 
 

24 – 26 maja 2019r.  
 

 

 

1 dzień (piątek): 

Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 6.45 Katowice 

(ul. Andrzeja), godz. 7.05 Gliwice (plac Piastów), przejazd przez Ostrawę, Ołomuniec, Brno 

do miejscowości Palawa (południowe Morawy) – zwiedzanie Archeo Parku PAVLOV* (nowy 

obiekt powstał w 2015 roku). Przejazd na drugą stronę masywu Palawy do Jaskini 

„Na Turolu”* (czas zwiedz. 55 min, ok.280 m).  Przejście do zabytkowej miejscowości Mikulov 

przez Kozi Hradek* (panorama na miasto) do zamku*. Zwiedzanie zamku na trasie: Galeria 

Dietrichsteinów, „Od gotyku po empir”, zamkowa biblioteka,  piwnice zamkowe z gigantyczną 

beczką, tradycje winiarstwa na Morawach, galeria pras winiarskich, zrewitalizowany ogród 

barokowy z XVIII wieku. Czas wolny na zabytkowym rynku w Mikulovie. Przejście na miejsce 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
 

2 dzień (sobota): 

Śniadanie, przejazd do miejscowości Znojmo. Zwiedzanie zaczniemy od ogromnego Klasztoru 

Loucky* z 1190 roku (narodowa kulturalna pamiątka Czech, czas zwiedzania 90 min. wraz 

z degustacją wina), przejazd do zabytkowego centrum Znojma, zwiedzanie: Katedra 

św. Mikołaja, Rotunda św. Katarzyny (najstarsze freski w Czechach), zamek znojemski* 

(muzeum), Wieża Ratuszowa, podziemia znojemskie*. Czas na wytchnienie. Przejazd do 

piwniczki winnej w dzielnicy Znojma – Nowy Saldorf, gdzie będzie czas na wytchnienie.  

Powrót do Mikulova, obiadokolacja. Dla wytrwałych – „Mikulov nocą”, nocleg. 
 

3 dzień (niedziela): 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Ciżov – Park Narodowy Podyje, 

(przyrodniczy punkt informacyjny i miejsce „Żelaznej Kurtyny”). Przejazd do miejscowości 

Vranov na Dyją - zwiedzanie zamku Vranov*, (zamek w swej historii powiązany jest z polską 

arystokratyczną rodziną Mniszków, a od roku 1876 będzie należał do pokrewnego rodu 

Stadnickich). Po zwiedzaniu zejście (ok.25 min) do miejscowości, gdzie będzie czas wolny na 

obiad we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną.  

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 21.00. 

VERTE ! 

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


 
Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty parkingowe i autostradowe,  

• dwa noclegi pensjonat „Ruze” (pokoje 2 - 3 os., wc, łazienki),  

• 2 x obiadokolacja i 2 x  śniadanie (bufet),  

• rezerwacja wejścia do zwiedzanych obiektów,  

• opieka pilota – przewodnika,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

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

• podatek VAT. 
 

 

koszt wycieczki: 525 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 505 zł  
 

          (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 
 

*Sugerowane kieszonkowe na wstępy do 8 obiektów łącznie to ok.: N - 850 Kč, U (65+) - 600 Kč. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 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 Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z  dopiskiem „Palava”  

 

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

 
 

PALAVA - rezerwat biosfery UNESCO, w którym zamieszkało słońce, to przepiękny region 

białych skał, kwitnących łąk, lasów łęgowych, romantycznych ruin średniowiecznych zamków, 
kryształowych toni jezior i winnic zalanych słońcem. Dziś, to obszar Chronionego Krajobrazu 
Pálava w Czechach, w kraju południowomorawskim, na wysokim południowym brzegu dolnej 
rzeki Dyi, na północno-zachodnim cyplu Kotliny Panońskiej w okolicach Mikulova. 
Powstał 19 marca 1976. Powierzchnia parku: 83,0 km². 
 

Park Narodowy „PODYJE” o powierzchni 63,0 km², utworzony 1 lipca 1991, graniczy 

z austriackim Parkiem Narodowym Doliny Dyi. Położony na skalistym Masywie Czeskim 
wzdłuż malowniczo meandrującego 40-kilometrowego odcinka rzeki Dyja między Vranovem 
na zachodzie, a Znojmem na wschodzie. Chroni naturalny kanion doliny rzeki Dyja 
o głębokości do 220 m. Unikatowy obszar wrzosowisk i stepów ze stanowiskami ciepłolubnej 
flory i fauny. Symbolem Parku Narodowego Doliny Dyi jest bocian czarny. Początki ochrony 
przyrody sięgają 1843 roku, kiedy to właścicielem Vranova i rozległych okolic stał się polski 
magnat, hrabia Edward Stadnicki herbu Szreniawa i jego syn Adam Stadnicki. 
 

 

https://www.czechtourism.com/pl/a/unesco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Doliny_Dyi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_Czeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyja_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Dyj%C3%AD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znojmo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82om_rzeki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyja_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Murawa_kserotermiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_czarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Dyj%C3%AD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska

