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Impreza Turystyczna numer 051 /2021 
 

 Kuks! – Dvur Kralove nad Łabą 

Adrszpadzkie Skały – skalne miasto 
 

 

 

 

29-30.05.2021r. – 2 dni 
 
 

 

Dzień pierwszy –  sobota 
Wyjazd o godz. 6.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 

godz. 6.15 – Katowice (ul. Andrzeja), godz. 6.35 – Gliwice (Plac Piastów). Przejazd 

autostradą przez Nysę, Kłodzko, Kudowę Zdój (przekroczenie granicy z Czechami – 

zabrać dokumenty!) do miejscowości Kuks położonej nad Łabą. Hospital Kuks*, to cel 

naszego zwiedzania - zabytkowego szpitala z 1695r., dziś to Narodowy Zabytek Kultury 

Czech z barkowymi rzeźbami znanego artysty doby baroku - Mateusza Bernarda 

Brauna i Klasztorem Bonifratrów. Przy obiekcie działa sklep z oryginalnymi winami 

i słodyczami. Przejazd do Dvur Kralove na Łabą do SAFARII ZOO*, gdzie spędzimy 

pozostałą cześć dnia. Zwierzęta można oglądać tradycyjnie jak w ZOO, jak i w specjalnej 

strefie wolnego wybiegu dla zwierząt z safari-busa! Przejazd do Czeskiej Skalicy, 

zakwaterowanie w hotelu „Holzbecher”, obiadokolacja, nocleg.  
 

Dzień drugi – niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Teplice nad Metują 

w Arszpadzkich Skałach – zwiedzanie „SKALNEGO MIASTA”* (trasa piesza – wygodne 

obuwie, rejs łodzią po jeziorze z komentarzem). Skalne Miasto, to zespół skalnych ścian 

i turni stanowiący fragment Gór Stołowych po czeskiej stronie. Trasa piesza wiedzie 

przez urokliwe ekspozycje piaskowców dnem doliny, jak i w partiach szczytowych – 

stąd na trasie liczne schody i ciasne przejścia. Trasa zwiedzania, to tzw. duża pętla 

licząca ok. 4,5 km, czas przejścia 3,5 - 4 h. Po zwiedzaniu czas na wytchnienie, czyli 

posiłek we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną przez Kłodzko, Nysę.  

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00. 

 

VERTE ! 

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


 

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd  autokarem,  

• opłaty parkingowe, drogowe i autostradowe,  

• zakwaterowanie hotelu Holzbecher (pok. 2-3 os., apartamenty 2+2, wc, łazienki),  

• śniadanie, obiadokolacja,  

• pilot - przewodnik  na całej trasie,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna (KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł i bagaż 1100 zł), 

• obowiązkowa składka na TFG i TFP, 

• podatek VAT. 
      

  

koszt wycieczki: 341 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 325 zł 

 

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

  

Dodatkowo na wstępy*: ok. N – 700 Kč, U (+65) – 600 Kč, U (6-18 lat) - 450 Kč 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 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. 

Uczestnicy wchodzą do autokaru według dat wpłaty zaliczek, zasada ta obowiązuje tylko w Chorzowie, należy być 

15 min przed wyjazdem. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dokument (paszport bądź dowód osobisty).  

Na terenie Czech obowiązuje waluta korona czeska (100 KCZ = ok. 17,5 zł) 

Ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste 
środki ochrony (maseczki), oraz przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu.  

 
 

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 „Kuks”. 
 


