
             CZECHY – AUSTRIA 

Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Polska S.A 
Tomasz Żukowski • tzukowski@almatur.pl 

  www.dzieciakiwpodrozy.pl 

tel. +48 792-514-726 

 

 

Morawski Kras - Brno - Wiedeń - Lednice - Ołomuniec 

Zapraszamy na wycieczkę miłośników natury oraz walca! Morawski Kras z pewnością oczaruje 
każdego turystę. Należy do najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie. Na całym  
jego terenie znajduje się ponad 1100 jaskiń, słynna przepaść Macocha o głębokości 138 metrów oraz 
niezwykle bogata fauna i flora. Wiedeń z kolei, przeniesie nas w czasy Habsburgów. Podczas imprezy 
zajrzymy do wnętrza Ziemi, zobaczymy skąd nastąpiła odsiecz Wiednia pod dowództwem króla Jana 
III Sobieskiego, a także skosztujemy wiedeńskiej kawy  z tortem Sachera. Niezapomniane przeżycia    
i widoki gwarantowane! 

 
Zakwaterowanie (może ulec zmianie): 

Hotel  Rustikal***  –  znajduje  się   na   terenie   Czech, 

w miejscowości Hustopeče. Oddalony jest 35 km od Brna 
oraz 110 km od Wiednia Do dyspozycji pokoje 2,3,4 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV. W całym 
budynku można korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. 

 

Na terenie kompleksu: 
 restauracja 

 pizzeria 

 winiarnia 

 basen 

 kręgielnia 

 bilard 

 sala konferencyjna 

 parking 
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Program imprezy 
 

 1 dzień 
Wyjazd z Polski (godzina i miejsce zbiórki do ustalenia). Przejazd do Morawskiego Krasu. Naszą 

imprezę zaczniemy od zwiedzania przepaści Macocha oraz niesamowitej jaskini Punkiewnej, gdzie 

część trasy obejmuje rejs łodziami podziemną rzeką Punkvą. Przejazd do Brna - stolicy Moraw. 

Podczas spaceru po centrum miasta zobaczymy m. in.: rynek z kamienicami mieszczańskimi, stary 

ratusz z brneńskim ”smokiem”, Zelny Targ i fontannę Parnas. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. 

 
 2 dzień 

Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Na początku przejedziemy autokarem przez słynny wiedeński Ring 

z reprezentacyjnymi budowlami. Później piesze zwiedzanie Starego Miasta: Katedra św. Szczepana, 

plac Graben z kolumną św. Trójcy, najdroższe ulice miasta: Kohlmarkt oraz Karntnerstrasse. 

Następnie Opera, plac Marii Teresy i spacer dziedzińcami Hofburga. Zwiedzimy także muzeum 

cesarzowej Sissi, które pokazuje życie jednej z najpiękniejszych kobiet XIX wieku. Czas wolny na 

wiedeńską kawę z tortem Sachera lub austriackie piwo (płatne indywidualnie). Przejazd  pod dom 

Hundertwassera. Powrót do hotelu, uroczysta kolacja z muzyką DJ oraz degustacją wina. 

 
 3 dzień 

Śniadanie. Przejazd do Wiednia do letniej rezydencji Habsburgów – pałacu Schonbrunn. Zwiedzanie 

cesarskich wnętrz pałacowych i wspaniałych ogrodów (m.in. Glorietta, fontanna Neptuna, 

powozownia). Przejazd pod Belweder – spacer po ogrodach letniej rezydencji księcia Eugeniusza 

Sabaudzkiego. Następnie przejazd  pod dom Hundertwassera oraz na wzgórze Kahlenberg, z którego 

w 1683r. nastąpiła odsiecz Wiednia pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. Na koniec dnia 

wizyta w kościele św. Józefa, gdzie znajduje się taras widokowy.Powrót do hotelu, kolacja. 

 
 4 dzień 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do neogotyckiego zamku Lednice, rodowej posiadłości 

książąt Liechtenstein, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie jednej z tras turystycznych np. Sale 

Reprezentacyjne lub  Apartamenty Książęce. Następnie przejedziemy do Ołomuńca, historycznej 

stolicy Moraw. Miasto posiada dwa rynki: Górny i Dolny, gdzie zobaczymy XIX- wieczny ratusz 

z zegarem słonecznym, Pałac Hauenschilda, 35-metrową kolumnę Trójcy Przenajświętszej (wpisaną 

na listę UNESCO) oraz słynne ołomunieckie fontanny, stojące w różnych częściach starówki. Obiad 

(we własnym zakresie). W godzinach popołudniowych wyjazd  w drogę powrotną do Polski. Powrót na 

miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
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Kalkulacja: 

 

Cena zawiera: 
 Zakwaterowanie: 3 noclegi (www.rustikal.cz) 

 Wyżywienie: 

 3 śniadania 

 3 kolacje (w tym jedna uroczysta z muzyką i degustacją wina) 

 Ubezpieczenie: KL, NNW, BP  

 Realizacja programu turystycznego 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 Opieka polskiego pilota 

 

Cena nie zawiera: 
 Transport (istnieje możliwość zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce) 

 

Uwagi: 
 Pilot nie oprowadza po o wnętrzach zwiedzanych obiektów 

 Kolejność realizacji programu może ulec zmianie 

 Przekroczenie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu 

 Brak ukrytych kosztów  



Dlaczego Almatur? 
 Organizujemy wyjazdy od ponad 60 lat! 

 Korzystamy wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku firm 

transportowych.  Wszystkie   nasze   autokary   posiadają   aktualne   badania   techniczne,   

a kierowcy to sprawdzeni, zaufani i wieloletni pracownicy naszych partnerów handlowych. 

 Program wycieczki jest tak ułożony, aby w atrakcyjny sposób pod względem turystycznym 

i edukacyjnym pozwolił poznać nowe miejsca, a jednocześnie pozwolił na dobrą zabawę 

 Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowanymi i doświadczonymi 

pilotami wycieczek oraz przewodnikami. To ludzie z pasją - najlepsi w tym co robią! 

Liczba uczestników płacących Cena 

30 – 39  1199zł / osoba 

40 – 49 1099zł / osoba 

powyżej 50  1049zł / osoba 

mailto:tzukowski@almatur.pl
http://www.dzieciakiwpodrozy.pl/

