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ZAMEK HUKWALDY 
   FRYDEK MISTEK 

 

11 kwietnia 2021 r. - niedziela 
   

 

Wyjazd godz. 7.30 z Chorzowa z ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 
7.45 z Katowic (po zgłoszeniu), ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Mikołów - Żory 
– Cieszyn – Frydek Mistek do miejscowości Hukwaldy. Zwiedzanie miejsc 
związanych z kompozytorem Leošem Janăčkem, który się tu urodził w 1854 
roku, a dziś co roku organizuje się koncerty pt. „Hudební festival Janáčkovy 
Hukvaldy”. Przejście piesze na zamek HUKWALDY, który stanowił centrum 
administracyjne biskupiego latyfundium tzw. państwa hukwaldzkiego, a dziś jest 
to jeden z największych kompleksów zamkowych w Czechach. Po zwiedzaniu 
powrót do autokaru, przejazd do centrum Frydka Mistka, gdzie będzie czas na 
wytchnienie.  

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,     

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• rezerwacje wejścia do zwiedzanych obiektów, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000 €, NNW 20 000 zł.               

 

 
 

koszt wycieczki: 88 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 80 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 160 Kč, U - 100 Kč, 
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty). 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, a pozostałą kwota na dwa tygodnie przed 
wyjazdem. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, 

istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 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 „Hukwaldy”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

