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Impreza turystyczna numer 109 /2021 

BRNO – stolica Moraw 
Twierdza Spilberk, stare miasto 

  
 

17 październik  2021 r. (niedziela) 
 

 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 6.45 – Katowice (ul. Andrzeja), godz. 7.05 Gliwice (Plac Piastów). Przejazd na 
trasie autostrada A1, przekroczenie granicy, Ostrawa, Ołomuniec dojazd do BRNA. 
Zwiedzanie Twierdzy Spilberk* (stałe ekspozycje, kazamaty, wieża widokowa, 
Lapidarium) oraz zabytkowej części miasta: katedra św. Piotra i Pawła, kościół 
św. Jakuba z XIII w., stary ratusz z wieżą widokową, zabytkowe rynki i pałace, … . 
Po zwiedzaniu, czas wolny na posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną 
do kraju. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice i Katowice ok. godz. 20.30. 
BRNO: największe miasto Moraw, drugie co do wielkości miasto Czech, siedziba Sądu 
Najwyższego Republiki Czeskiej, obecna stolica Moraw. Obecnie liczy ponad 230 tys. 
mieszkańców, położone u zbiegu rzek Svratki i Svitavy, początki miasta sięgają epoki brązu, 
żelaza … .  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• ubezpieczenie KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł i bagaż 1100 zł.     
 
 

 

koszt wycieczki: 122 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 114 zł  

 

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

*Koszt wycieczki nie obejmuje biletu pakietowego do Twierdzy Spilberk: N - 300 Kč i U (6-26 i +60) - 200 Kč 
 

OBOWIĄZKOWO: dokumenty (paszport bądź dowód osobisty), aktualne dokumenty sanitarne 
wymagane przy wjeździe do Czech, obuwie turystyczne i środki ochrony osobistej !  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie 
przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych. (zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, dostępne w biurze CCIiT). 

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 „Brno”. 
 

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

