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Impreza Turystyczna numer 101 /2020 

Winobranie na Morawach 
Holešov, Hodonin, Skalica, Pavlov, Rajhrad 

 
 

 
 

9 - 11 październik 2020r. 

 
1 dzień (piątek):  

Godz. 7.30 wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu: godz. 7.45 

z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.05 Gliwice (plac Piastów), przejazd przez Ostrawę do 

Starej Wsi nad Ondrzejnikiem, gdzie znajduje się zamek – perła renesansu Moraw 

(obecnie urząd), przejazd do miejscowości Holešov – zwiedzanie miejscowości: zespołu 

zamkowo – pałacowego* (barokowy pałac feudałów, park francuski, ogród różany), 

synagoga* (typu polskiego z 1737 r.), kuźnia* (małe muzeum kowalstwa) – czas na 

wytchnienie. Przejazd do Hodonina, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

Dla chętnych wieczorne przejście do mini browaru „Kunc”. 

2 dzień (sobota): 

Śniadanie przejazd na Słowację (3 km - granica) do miejscowości Skalice, zwiedzanie 

zabytkowej części miasteczka: Zahorske Muzeum Skalica*, Rotunda św. Jerzego, bramy i 

mury miejskie, ...  Przejazd do Czech na WINOBRANIE - przejście dolinką winnic, na trasie 

degustacja młodego wina (burczoka) do miejscowości Mutěnice ok. 7 km. Powrót do 

hotelu na obiadokolację i wspólną biesiadę w piwniczce winnej z dalszą degustacją wina 

z zimną płytą i napojami, przy muzyce, nocleg. 

3 dzień (niedziela): 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Pavlov, zwiedzanie Archeoparku* 

(miejsce światowego dziedzictwa – ślady bytności człowieka sprzed 30 tyś. lat) i do 

miejscowości Dolne Vestonice, gdzie odnaleziono Vestonicką Venus. Przejazd do 

miejscowości Rajhrad, gdzie znajduje się najstarszy benedyktyński klasztor w Czechach. 

Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów na trasie Klasztorne Ścieżki*: kościół p.w. św. Piotra 

i Pawła, skryptorium średniowieczne z zabytkową biblioteką – 65 tys. woluminów. Po 

zwiedzaniu czas wolny na obiad we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 

VERTE ! 

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


 
 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,  

• dwa noclegi w hotelu Krystal*** (pokoje 2 - 3 os., wc, łazienki),  

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

• wspólna biesiada (zimna płyta) w piwniczce winnej przy winie i muzyce,  

• opieka pilota – przewodnika, rezerwacja wstępów do obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna KL 25 000 €, NNW 20 000 zł i bagaż 1000 zł, 

• podatek VAT. 
 

 

koszt wycieczki: 558 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 538 zł  

 

         (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 
 

Dodatkowo na wstępy*:     Słowacja (Skalica): - 3 euro,  
Czechy N – 550 KCZ,  U (-26,+65) – 350 KCZ, (wartość korony czeskiej 1 KCZ – ok. 0,17 zł) 

 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem 

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 
 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych. 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 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 „Hodonin” 
  

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), jak również powinni bezwzględnie przestrzegać aktualny 
regulamin zwiedzanego obiektu. Przy  korzystaniu z sytemu słuchawkowego audio tour guide 

zalecamy używanie własnych słuchawek. 
 

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

 


