EDEN
Najlepsze destynacje
turystyczne w Czechach

Drodzy podróżnicy,
turyści i miłośnicy
Republiki Czeskiej,
w Wasze ręce oddajemy katalog EDEN – przewodnik po czeskich regionach, które
wyróżniły się w projekcie Komisji Europejskiej o tej samej nazwie.
Projekt EDEN – European Destination of Excellence powstał w celu wyłonienia
interesujących i wartych uwagi destynacji turystycznych na tle promocji
zrównoważonego ruchu turystycznego w państwach Unii Europejskiej.
Każda edycja projektu skupia się na innych tematach. Destynacje prezentowane
w niniejszym katalogu rywalizowały o możliwość używania marki Najlepsza
Europejska Destynacja Turystyczna w następujących obszarach:
• Turystyka i obszary chronione – zwycięzca Czeska Szwajcaria
• Turystyka wodna – zwycięzca Bystřicko
• Turystyka i rewaloryzacja obiektów turystycznych – zwycięzca Slovácko
• Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych – zwycięzca Lipensko
Cieszę się, że agencja Czech Tourism może uczestniczyć w organizacji edycji
konkursu EDEN w Republice Czeskiej.
Na stronach broszury można się bliżej zapoznać z czteroma zwycięzcami i dziewięcioma finałowymi destynacjami z lat 2009–2013, które prezentują atrakcje swojego
regionu. Dla biur podróży mogą być inspiracją do przygotowywania pakietów dla
turystów indywidualnych i grup, pozostałym dostarczą ciekawe pomysły na spędzenia wolnego czasu. Chodzi o naprawdę wyjątkowe i często nieodkryte miejsca,
wierzę, iż niniejszy katalog zachęci Państwa do ich odwiedzenia.
Inż. Rostislav Vondruška
Dyrektor Generalny Czech Tourism
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Czeska
Szwajcaria
Brama Pravčická

Lasy, rozciągające się gdzie
okiem sięgnąć, głębokie jary
i wąwozy, czyste strumienie
i potężne wieże skalnych
piaskowcowych miast. Taki
niezwykły świat czeka
w krainie pełnej tajemnic
– w Czeskiej Szwajcarii.
Park Narodowy Czeska Szwajcaria, wspólnie z sąsiednią
Saksońską Szwajcarią są
idealnym miejscem na relaks
i naładowanie energetycznych
akumlatorów. Naturalne
piękno krajobrazu z romantycznymi zakątkami, architekturą ludową i pięknymi widokami zaprasza do poszukiwań

i odkryć. Oprócz tradycyjnej
turystyki pieszej można tu
również skorzystać z turystyki
rowerowej, konnej, gry w
golfa lub wycieczek statkiem
po Łabie. Czeska Szwajcaria
od maja 2009 r. pyszni się
znaczącymi wyróżnieniami.
Jednym z nich jest tytuł Najlepsza Europejska Destynacja

Turystyczna dla Republiki
Czeskiej w kategorii „Ruch
Turystyczny i Obszary Chronione“. Ten tytuł umieszcza
Czeską Szwajcarię w gronie
21 najważniejszych europejskich regionów turystycznych. Skorzystaj z naszego
zaproszenia i zapoznaj
się z krainą pełną skalistych wąwozów, panoram
i domów przysłupowych.
Czesko-Saksońska Szwajcaria
– odkryta na nowo dzika przyroda. To musisz zobaczyć...
Brytyjskie wydawnictwo
Bounty Books umieściło Czeską Szwajcarię na liście pięciuset miejsc dzikich miejsc,
które warto odwiedzić.
W popularnej edycji podróżniczej „Must-visit 501“
w nowej publikacji „Wild
Places” uplasowało się
obok Parku Narodowego
Yosemite w USA, Wysp
Galapagos lub słowackich
Pienin i Małej Fatry.“

Młyn Dolský

Widok na Suchý vrch z punktu widokowego Marii
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Propozycje
zakwaterowania:
Aparthotel Lípa:
Krásná Lípa
www.lipa-resort.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 90
Hotel Praha: Hřensko
www.hotel-hrensko.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 78
Hotel Zámeček:
Rynartice – Jetřichovice
www.hotel-zamecek.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 45

Program
wycieczki
Dwudniowa TOP trasa

Program dwudniowy

Przepłyń Czeską Szwajcarię

Krásná Lípa – brama
wejściowa do Czeskiej
Szwajcarii

Děčín–Hřensko–
wąwozy Kamenice–
Brama Pravčická

Krásná Lípa–Dom Czeskiej
Szwajcarii–Ścieżka dydaktyczna Köglera

1. dzień: przyjazd do miasta Děčín, zwiedzanie
zamku i nabrzeża, wyjazd
samochodem lub statkiem
do Hřenska – zakwaterowanie w hotelu Praha.
2. dzień: Kaniony Kamenice
– spływ na tratwach przez
przełom rzeki Edmundova
soutěska, piesza wyprawa
na Mezní Louku a potem
po Ścieżce Gabrieli wzdłuż
skał aż do najwyższej naturalnej bramy z piaskowca w
Europie – Bramy Pravčickiej.
Powrót do Hřenska.
Cena: 1600 CZK / 58 Euro
(cena obejmuje zakwaterowanie, spływ i wstęp na Bramę
Pravčicką, rejs parostatkiem
i wstęp na zamek)

1. dzień: przyjazd do Krásné
Lípy, zakwaterowanie
w nowoczesnym kompleksie Aparthotel Lípa-resort,
zwiedzanie interaktywnej
wystawy o Parku Narodowym
w Domu Czeskiej Szwajcarii,
wizyta w lokalnym browarze
Křinickim.
2. dzień: Ścieżka dydaktyczna Köglera – trasa
wiodąca przez malowniczą
przyrodę Parku Narodowego
Czeska Szwajcaria łącznie
z Doliną Kyjovską i wieżą
widokową na Vlčí hoře. Możliwość wyboru trasy: 5–20 km.
Początek i koniec w Krásné
Lípě na rynku.
Cena: 1200 CZK / 45 Euro
(cena obejmuje zakwaterowanie, wstęp na wystawę)

Jaskinia Rusałka

Ścieżka Gabrieli
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Dolina Kyjovska

Brama Pravčická w świetle słońca

Spływ na łodziach w Hřensku

Propozycje
gastronomiczne
Hotel Ostrov: Tisá
www.hotelostrov.com
Restauracja Na Stodolci:
Chřibská
www.nastodolci.cz
Restauracja Starý klub:
Česká Kamenice
www.staryklub.cz

Dom przysłupowy w Kamenické Stráni

Program dwudniowy

Warto
zobaczyć

Tiské stěny i Sněžník

Brama Pravčická

Ostrov–Tisá–Sněžník–Děčín

Narodowy Pomnik Przyrody
− jedna z najsłynniejszych
formacji morfologicznych
w czeskich skalnych miastach,
położona 3 km od Hřenska.
Ze względu na swoje rozmiary
(wysokość sklepienia 16 m
i szerokość niemal 27 m,
szerokość łuku 7–8 m) jest
największym mostem skalnym z piaskowca w Europie.
www.pbrana.cz

1. dzień: przyjazd do Ostrova,
zakwaterowanie w hotelu
Ostrov. Zwiedzanie miasta
skalnego Tiské stěny, trasa
o długości 4 km z miejscowości
Tisá, wieczorem odpoczynek
w hotelu z możliwością skorzystania ze strefy SPA.
2. dzień: wyjazd do miejscowości Sněžník, zdobycie
najwyższej góry stołowej
Czeskiej Szwajcarii Děčínský
Sněžník (Drezdeński punkt
widokowy i wieża widokowa)
po czerwonym i zielonym
szlaku turystycznym, obiad w
restauracji Zlatá lípa w Děčíně-Jalůvčí i zwiedzanie Pastýřské
stěny z panoramą kanionu
Łaby i miasta, ewentualnie
wycieczka do ZOO w Děčínie.
Cena: 1500 CZK / 55 Euro
(cena obejmuje zakwaterowanie łącznie z możliwością
skorzystania ze SPA, wejście
na wieżę widokową, obiad,
wstęp do ZOO)

Przydatne strony
www.ceskesvycarsko.cz
IT Dom Czeskiej Szwajcarii
Křinické nám. 1161/10
Krásná Lípa
informace@ceskesvycarsko.cz
+420 412 383 413
www.ceskesvycarsko.cz
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Region
Žatecki
Miasto Žatec posiada
Program
udokumentowaną tysiącletnią wycieczki
historię, w której dominującą Pobyt weekendowy
rolę odgrywa uprawiany w
Do Mekki wszystkich
regionie wysokogatunkowy
piwoszów
chmiel. Jest też kandydatem Przyjazd w piątek wieczorem
lub w sobotę rano.
do Listy światowego
1. dzień: do południa:
zwiedzanie centrum królewdziedzictwa UNESCO.
skiego miasta Žatec z wejTradycje chmielarskie i browarnicze prezentuje rozrywkowy i edukacyjny kompleks
Świątynia Chmielu & Piwa
położony w strefie zabytków
technicznych chmielarstwa
regionu žateckiego. Žatec jest
słusznie uważany za „Mekkę
chmielarzy i piwoszy“. Każdy,
kto szanuje smak dobrego
piwa, powinien choć raz w
życiu odwiedzić Žatec. Dopiero
wtedy naprawdę zrozumie,
co to jest prawdziwe piwo.
Zgodnie z powiedzeniem: Kto
tu nie był – jakby nie żył…
Kompleks turystyczny Świątynia Chmielu & Piwa jest przeznaczony dla turystów
w każdym wieku, niezależnie
od narodowości. Zajmuje
znaczną część królewskiego
miasta Žatec.

Częścią strefy przygód jest:
▪ wieża widokowa zwana
Latarnią Chmielową
▪ Labirynt z chmielowych worów
▪ Chmielowy Zegar
kurantowy Orloj
▪ największe Muzeum
Chmielarskie na świecie
▪ Minibrowar i Restauracja
„U Orloje“ dla niepalących
▪ Ogród klasztorny oddalony od kompleksu
o 200 metrów
▪ Galeria Sladovna – renesansowy obiekt z centrum informacyjnym
Ważne!
Świątynia Chmielu & Piwa
to nie typowa destynacja
turystyczna. Ciekawscy zrozumieją fenomen czeskiego
piwa – dlaczego zawsze smakuje tak dobrze.
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ściem na wieżę ratuszową.
Możliwość zamówienia przewodnika w kilku językach.
Obiad w restauracji
w centrum miasta.
Po obiedzie: zwiedzanie
kompleksu Świątynia Chmielu
& Piwa, obejrzenie wybijania
godziny przez unikatowy
Chmielowy Zegar Kurantowy,
wizyta w pobliskim Ogrodzie
Klasztornym.
Po południu: wizyta w centrum SPA w hotelu Zlatý Lev
z uroczystą kolacją w restauracji „U Orloje“, połączoną
z degustacją piw z miejscowego minibrowaru.
2. dzień: do południa:
zwiedzanie Muzeum Chmielarstwa. Obiad w restauracji
„U Orloje“.
Po południu: możliwość
odwiedzenia pobliskiej Galerii
Sladovna. W przeszłości produkowano tu słód, obecnie na
piętrze renesansowego obiektu
jest niewielka galeria.
Po zrealizowaniu opisanego
programu odwiedzający
zrozumie, dlaczego niektóre
piwa tak dobrze smakują. Inne
cele turystyczne w mieście i w
okolicy polecą miejskie centra
informacji.

Latarnia Chmielowa

Propozycje
zakwaterowania
Hotel Zlatý Lev:
www.zlaty-lev.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 60
Hotel U Hada:
www.zatec-hotel.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 44

Miasto, ojczyzna piwa.

Świątynia Chmielu & Piwa – warzelnie

Wycieczka jednodniowa
Świątynia Chmielu & Piwa

Świątynia Chmielu & Piwa

Do południa: przyjazd
do Žatca, zwiedzanie Świątyni
Chmielu & Piwa – Latarnia
Chmielowa z widokiem, Labirynt i obejrzenie wybijania
godziny przez Chmielowy
Zegar Kurantowy (ok.
60 min., 100 CZK / 4 Euro).
Obiad i degustacja piwa
z minibrowaru „U Orloje“.
Po obiedzie wizyta w pobliskim Ogrodzie Klasztornym.
Po południu: zwiedzanie niedalekiego Muzeum
Chmielarstwa (ok. 60 min.,
60 CZK / 2,5 Euro). Można
również zwiedzić centrum
królewskiego miasta Žatec
indywidualnie lub z przewodnikiem. Rezerwacja zwiedzania i informacje na stronie:
www.chchp.cz.

Warto
zobaczyć
Zwiedzanie Świątyni
Chmielu & Piwa z wejściem
na Latarnię Chmielową.
Z 45-metrowej wieży Latarni
Chmielowej rozciąga się
wyjątkowy widok na cały
region Žatecki. Po wejściu
do budynku starego magazynu chmielu odwiedzający
mogą zapoznać się z popularną formą przechowywania
i sprzedaży chmielu. Miasto
Žatec było centrum światowego handlu z chmielem.
Podczas wizyty turyści zrozumieją podstawowe zasady
niezbędne do produkcji
pysznego piwa.
www.chchp.cz

Chmielowy Zegar Kurantowy

Propozycje
gastronomiczne
Restauracja U Orloje:
Žatec, www.beertemple.cz
Restauracja Černý Orel:
Žatec, www.hotelzatec.cz
Restauracja U Hada:
Žatec, www.zatec-hotel.cz

Przydatne strony
www.beertemple.cz
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
IT Galerie Sladovna
Masarykova 356, Žatec
+420 725 861 895
info@chchp.cz
www.chchp.cz
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Region
Křivoklátsko
Głębokie bory łowieckie
Program
czeskich książąt i królów
wycieczki
z zamkami Křivoklát,
Pobyt weekendowy
(lipiec–sierpień)
Krakovec, Týřov, Jenčov,
Točník oraz Žebrák, rzeka
W poszukiwaniu smaku
Berounka – raj dla wodniaków chleba i koziego sera
Sobota: „W poszukiwaniu
i turystów. To region
aromatu chleba w Hamousově
statku we wsi Zbečno“. Jeśli
Křivoklátsko.
się tu wybierzesz, nauczysz się
Dziewicza przyroda z rzeką
Berounka, głębokie doliny,
mozaika nagich skał, gołoborzy i tajemniczych lasów
– to tylko kilka powodów,
dla których region Křivoklátsko został w 1977 roku ogłoszony rezerwatem biosfery
UNESCO. Jego powierzchnia
wynosi 628 km2.
Popularne miejsca na
wycieczki to zamki Křivoklát,
Točník i Žebrák, ale także
Krakovec, Týřov, gospodarstwo Hamousův statek
i Skryjská jezírka. Magnesem
dla kajakarzy i turystów
jest rzeka Berounka. Warto
odwiedzić Miejsce Pamięci

Joachima Barranda w miejscowości Skryje, salę pamięci
Oty Pavla w branovskim
Luhu, Muzeum Motocykli
w miejscowości Křivoklát,
pałac Nižbor i oppidum
w Stradonicach.
Region Křivoklátsko jest też
popularny wśród filmowców,
filmy kręcili tu: Angelina Jolie,
Matt Damon i Elijah Wood.
Region zachwycił też twórców
adaptacji średniowiecznej
legendy o Tristanie i Izoldzie.
Twierdzili, że wprawdzie objechali całą Europę, ale nigdzie
indziej nie znaleźli bardziej
tajemniczych i romantyczniejszych lasów.

Rzeka Berounka
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sztuki wyrabiania chleba. Najpierw należy zagnieść ciasto,
następnie rozpalić w piecu,
a potem wymieść go i włożyć
do niego okrągłe bochny.
Już sam aromat świeżo upieczonego chleba upaja, a co
dopiero jego smak!
Niedziela: „Rajem trylobitów“. Na odwiedzających
kozią farmę we wsi Skryje
czeka degustacja znakomitych
kozich serów, kefiru i jogurtu.
Potem, z przewodnikiem lub
samodzielnie, z kijami nordic
walking można wybrać się na
Týřov i do Skryjských jezírek.
Orientacyjna cena:
500–1000 CZK / 20–40 Euro
www.krivoklatsko.cz

Średniowieczny zamek Křivoklát

Propozycje
zakwaterowania
Hotel Lions Nesuchyně:
www.stredisko-nesuchyne.cz

Turystyka piesza

Rzeka Berounka

Pobyt trzy lub
czterodniowy
Na rzece Berounce
Chrást u Plzně–Roztoky
(–Račice)

Wieża widokowa Velká Buková

Zamek Krakovec

Propozycje
gastronomiczne
Restauracja
Šalanda Rakovník:
Rakovník
www.restauracesalanda.cz

Wieczór: Przyjazd do Chrástu, postawienie obozowiska
przy moście Dolanský.
Pierwszy dzień: Spływ
na kanoe po rzece Berounce.
Po drodze zwiedzanie ruin
zamku Libštejn, wieczorem
obóz w Liblíně.
Drugi dzień: Spływ
na kanoe z Liblína wokół ruin
zamku Krašov przez Park Krajobrazowy Horní Berounka
do campingu w Zvíkovcu.
Trzeci dzień: W Zvíkovcu
wkracza się na teren Křivoklátska, Rezerwatu biosfery
UNESCO i najpiękniejszego
odcinka rzeki Berounka –
Doliny Złotych Węgorzy.
Po drodze można zobaczyć
romantyczne ruiny zamku
Týřov, legendarną Czarcią
Skałę, rybiarnię w Kouřimi,
kultowy zajazd U rozvědčíka
i salę pamięci Oty Pavla
w Branově. Wieczór w
obozowisku w Višňové.
Wyprawę można przedłużyć
o jeden dzień i wybrać się
z Roztok do Zbečna (gospodarstwo Hamousův statek),
a wędrówkę zakończyć
w miejscowości Račice.
Orientacyjna cena:
1000–1500 CZK osoba/dzień

Warto
zobaczyć
Křivoklát
Křivoklát jest jednym z najstarszych i najważniejszych
zamków królewskich w Czechach, jego początki sięgają
XII wieku. Zamek jest otwarty
przez cały rok, odbywają się w
nim różne imprezy kulturalne.
www.krivoklat.cz

Przydatne strony
www.krivoklatsko.cz
www.infocentrum-rakovnik.cz
Punkt InformacyjnoEdukacyjny Křivoklát-Budy
Náměstí Svatopluka
Čecha 82, Křivoklát
+420 313 558 123
+420 313 558 101
proskova16@seznam.cz
www.is-krivoklat.cz
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Region
Polabí
Nizina Połabska to raj dla
rowerzystów w każdym
wieku i kondycji. Dobre
samopoczucie i spokój
zapewniają lasy sosnowe,
łagodny nurt Łaby, żyzne
pola i łąki.
Łaba przyciąga do siebie
ludzi od niepamiętnych czasów. Historię spotyka się tu
na każdym kroku – w zabytkowych i miasteczkach,
malowniczych wioskach oraz
w zabytkowych zamkach
i pałacach. Polabí wiąże się
z takimi osobistościami jak
król Jerzy z Podiebradów,
książę Wacław, hrabia Špork,
pisarz Bohumil Hrabal czy
kompozytor Bedřich Smetana.
Obszarem winiarskim są nie
tylko Morawy, ale także Mělník
– zdecydowanie warto spróbować pochodzących stąd win.
Łaba była, jest i będzie drogą
wodną. Po jej wodach pły-

wają statki wycieczkowe Král
Jiří i Blanice. Statek Král Jiří
kotwiczy w mieście Podiebrady w przystani Zámecké
nábřeží. W sezonie głównym
od maja do września podczas
rejsu można bezpośrednio
na statku zjeść smaczny
posiłek. Oferowane są dwie
trasy: rejs tam i z powrotem
z Podiebrad do zbiegu Łaby
i Cidliny oraz rejs przez
Nymburk.
Drugi statek wycieczkowy to
Blanice, która łączy miasto
Kersko Bohumila Hrabala,
pobliskie Hradišťko oraz
skansen rzemiosł i ogrody
ziołowe Botanicus w Ostré.

Statek Král Jiří
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Program
wycieczki
Wycieczka jednodniowa
Mělník
Przyjazd do Mělníka.
Zwiedzanie kaplicy czaszek
w kościele św. Piotra i Pawła,
która razem z kaplicą w Kutné
Hoře jest jedną z największych w Czechach.
Wizyta w pobliskim zamku
Mělnik z przewodnikiem.
W trakcie zwiedzania odwiedza się również piwnice winne
Jiřího Lobkowicze i degustuje
wino. Z tarasu zamkowego
i z zamkowej restauracji rozciąga się wyjątkowa panorama
na zbieg Łaby z Wełtawą i okoliczne winnice. Muzeum regionalne w klasztorze kapucynów
opowiada o dawnym i współczesnym życiu mieszkańców
regionu. Specjalizuje się też
w historii czeskiego winiarstwa
oraz w historii produkcji wózków dziecięcych w Czechach.
Wizyta w miejskich podziemiach, w których mieści się,
pochodząca z XIV w., najszersza studnia w Czechach.
Na zakończenie spacer wzdłuż
murów miejskich.
Orientacyjna cena:
Kaplica czaszek 30 CZK,
wieża widokowa 50 CZK,
zamek 110 CZK,
piwnice winne 40 CZK
www.lobkowicz-melnik.cz
Muzeum regionalne 35 CZK
www.muzeum-melnik.cz
Podziemia miejskie 50 CZK
Razem: 315 CZK / 11,7 Euro

Poděbrady, Hotel Bellevue

Propozycje
zakwaterowania
Hotel Bellevue Tlapák:
www.hotel-bellevue---tlapakpodebrady.az-ubytovani.info
Ilość miejsc
noclegowych – 98
Spa Hotel Felicitas:
www.spahotelfelicitas.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 104

Muzeum Regionalne Mělník,
wystawa w piwinicach, beczki

Polabí

Pobyt weekendowy
Atmosfera uzdrowiska
ze szczyptą historii

Wieczór nad brzegiem Łaby

Zbieg Łaby i Wełtawy

Propozycje
gastronomiczne
Hotel Golfi:
Poděbrady
www.hotelgolfi.cz

Warto
zobaczyć

Poděbrady–Nymburk–
Libice nad Cidlinou

Botanicus w Ostré
nad Labem

1. dzień (piątek): Przed
południem przyjazd do
Poděbrad, zakwaterowanie.
2. dzień (sobota): Spacer
po kolumnadzie uzdrowiskowej i degustacja miejscowych
wód mineralnych. Przerwa
w kawiarni Charlotte z lat
20-tych XX w. Kolumnada
prowadzi dalej na plac zamkowy z pomnikiem Jerzego
z Podiebradów. Pod koniec
dnia pobyt w jednym z ośrodków SPA.
3. dzień (niedziela): Pod
zamkiem znajduje się przystań, gdzie kotwiczy statek
wycieczkowy Král Jiří pływający do Libice nad Cidlinou
lub do Nymburka. Do zbiegu
rzek można również dostać się
pociągiem po trasie widokowej
lub, od niedawna, także zabytkowym samochodem. W Libici
leży słowiańskie grodzisko starego rodu Slavníkovców.
W drodze powrotnej do
Poděbradów warto odwiedzić
Havířský kościółek lub pospacerować po zwierzyńcu nieopodal ujeżdżalni, skąd dotrzeć
można do tutejszego jeziora.

W Ostré mieści się malowniczy
skansen rzemiosł poszerzony
o ogrody ziołowe. Można się tu
zapoznać z lokalną sztuką i tradycyjnym rękodziełem, a niektóre z nich samemu wypróbować. Regularnie ogranizowane
są imprezy historyczne.
Na brzegu rzeki cumuje statek
wycieczkowy Blanice, który
wozi turystów do pobliskiego
Kerska i Hradišťka oraz
z powrotem do Ostré.
www.botanicus.cz

Orientacyjna cena:
nocleg 2000 CZK / os. ze śniad.
5000 CZK pobyt regeneracyjny/uzdrowiskowy
wyżywienie indywidualne
Statek Král Jiří 150 CZK
Pomnik Króla Jerzego 20 CZK
www.polabi.com

Przydatne strony
www.polabi.com
Centrum Informacji
Miejskiej Poděbrady
Jiřího náměstí 19
Poděbrady
+420 325 511 946
ticpodebrady@polabi.com
www.polabi.com
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Region
Posázaví
Witamy w regionie,
któremu nazwę dała jedna
z najpiękniejszych czeskich
rzek – Sázava. W regionie
pełnym naturalnego
piękna, zabytków
i tajemniczych legend.
Do region Posázaví trzeba
przyjechać w poszukiwaniu niezwykłych wrażeń,
przygód i dobrej zabawy.
Wskocz na łódkę i daj się
ponieść fali rzeki Złotej. Jej
wody porwą Cię do dzikich
bystrzyn, urokliwych meandrów, cichych zakątków,
stromych skalisk. Ujawnią
też unikalne dowody stuletniej historii. Okolice

Program
wycieczki

pełne lasów, łąk i pastwisk
można przemierzać również
pieszo, na rowerze, konno,
w balonie lub legendarnym
Posázavskim Pacyfikiem.
Nie ważne czy wolisz zwiedzanie zabytków, spotkania
z przyjaciółmi przy dobrym
jedzeniu i piciu, sport czy
adrenalinę – nie zwlekaj
i odwiedź Posázaví.

Pobyt trzy lub czterodniowy

Program weekendowy

Po rzece Sázava – Pikovice

Szkło, zabytki i aktywny
wypoczynek

1. dzień: przyjazd do Sázavy,
zwiedzanie Centrum Sztuki
Szklarskiej i Klasztoru Sázavskiego. Po południu rejs statkiem do Čerčan, po drodze
zwiedzanie ruin zamku Zlenice i ruin Stará Dubá.

Sobota: Český Šternberk,
zwiedzanie zamku, obiad
w Parkhotel, rejs po rzece lub
wycieczka rowerowa wzdłuż
Sázavy. Nocleg w ośrodku
Sázavský ostrov.
Niedziela: zwiedzanie Centrum Sztuki Szklarskiej i klasztoru Sázavskiego.
Orientacyjna cena:
1500–2000 CZK / 60–80 Euro

Klasztor Sázava

Orientacyjna cena:
1000–1500 CZK osoba/dzień
2. dzień: z Čerčan statkiem
do Týnca nad Sázavou.
Po drodze zwiedzanie kościoła
św. Gawła i kościoła św.

16 EDEN – Najlepsze destynacje turystyczne w Czechach

Piotra i Pawła w Poříčí nad
Sázavou oraz ruin zamku
Zbořený Kostelec. W Týncu
nad Sázavou zwiedzanie
zamku i Muzeum Kamionki.
W lecie w wieży zamkowej
zobaczyć można nietoperza,
nocka dużego.
Orientacyjna cena:
1000–1500 CZK osoba/dzień
3. dzień: z Týnca płynie
się jednym z najpiękniejszych odcinków rzeki Sázavy

do Pikovic. Po drodze zwiedzanie Technicznego Muzeum
Wojskowego w Lešanach,
kamiennego wiaduktu w
Žampachu lub dawnych
kopalni w Jílovém. Program
jest wymagający, więc warto
zastanowić się nad przedłużeniem pobytu o jeden dzień.
Orientacyjna cena:
1000–1500 CZK osoba/dzień

Propozycje zakwaterowania
Ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy
Sázavský ostrov: Sázava
www.sazavskyostrov.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 75
Pensjonat Korálek:
www.penzionkoralek.cz
Ilość miejsc
noclegowych – 8

Kajaki na rzece Sázava

Warto
zobaczyć
Centrum Sztuki Szklarskiej,
Huta František, Sázava

Rzeka Sázava

Zamek Český Šternberk

Propozycje
gastronomiczne
Ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy Sázavský
ostrov: Sázava
www.sazavskyostrov.cz

Zamek Týnec nad Sázavou

W oryginalnej przestrzeni
odwiedzający zapoznają się
z niezwykłymi dowodami
świadczącymi o zręczności,
pomysłowości i niezwykłych
umiejętnościach szklarzy.
Na przykład za pośrednictwem wyjątkowego zbioru
dzieł, który stworzyli artyści na międzynarodowych
sympozjach w miejscowości
Nový Bor. Artyści „kruchego
piękna“ pozwalają zajrzeć
za kulisy swojego rzemiosła,
również za pośrednictwem
kursów twórczości, dyskusji,
wykładów i konferencji.
www.cestyskla.cz

Centrum Sztuki Szklarskiej, Huta František

Przydatne strony
www.posazavi.com
www.hradceskysternberk.cz
www.klaster-sazava.cz
Ośrodek informacyjnokulturalny Sázava
Náměstí Voskovce
a Wericha 280, Sázava
+420 327 320 763
+420 604 272 199
infocentrum@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz
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Region
Lipensko
Szlak koronami drzew

Sezon na Lipnie nigdy się nie
kończy. Tylko u nas zabawa,
ekstremalne przeżycia
i odpoczynek – dla każdego
i przez cały rok! Ciesz się
Lipnem!
Lipno jest idealnym miejscem na spędzenie urlopu.
Sezon na Lipnie nigdy się
nie kończy! Z szerokiej gamy
zajęć rekreacyjnych skorzysta każdy członek rodziny.
Kąpiele letnie, sporty wodne,
szlaki rowerowe oraz trasy
do jazdy na rolkach. Dużo
zabawy czeka również w
Activ Park Lipno lub podczas wizyty na unikalnym
Szlaku w Koronach Drzew.
Lipno po prostu fascynuje!

Rejs statkiem

W zimie też jest co robić.
Ośrodek sportów zimowych
Lipno oferuje 10 km tras
zjazdowych, trzy wyciągi
krzesełkowe, dwa stoki do
ćwiczeń narciarskich i mnóstwo zabawy dla dzieci oraz
dla dorosłych. Miłośnicy narciarstwa biegowego skorzystają ze świetnie przygotowanych szlaków. Wyjątkowym
przeżyciem jest też jazda
na łyżwach po zamarzniętej
tafli jeziora.

Lipno nad Vltavou

19

Propozycje zakwaterowania
Baza noclegowa jest
dostępna na stronie
http://www.lipno.info/
ubytovani/. W Infocentrum
Lipno również pomogą
Państwu z pośrednictwem
w zakwaterowaniu.

Program
wycieczki

Pobyt tygodniowy

Pobyt tygodniowy

Pobyt jednodniowy

Lipno latem

Lipno zimą

Spacer w Koronach Drzew

Sobota: Przyjazd,
zakwaterowanie, spacer
po Lipně nad Vltavou.
Niedziela: Rejs motorówką po jeziorze Lipno.
Poniedziałek: Park linowy.
Tor saneczkowy.
Wtorek: Rejs parostatkiem
po jeziorze Lipno. Wieczorna wyprawa na Szlak
w Koronach Drzew połączona z koncertem (wyłącznie w sezonie wysokim).
Środa: Wycieczka rowerowa
lub na rolkach po szlaku
Jezerní (na rowerze z możliwością – na Vítkův Hrádek,
ew. do Vyššího Brodu).
Czwartek: Szlak w Koronach
Drzew ze zjazdem na hulajnogach. Aquaworld Lipno.
Piątek: Kąpiel w jeziorze z możliwością sportów halowych.
Sobota: Wyjazd.

Sobota: Przyjazd, zakwaterowanie, spacer po Lipně nad
Vltavou.
Niedziela: Jazda na nartach.
Poniedziałek: Jazda
na nartach. Szlak w Koronach
Drzew.
Wtorek: Jazda na nartach.
Środa: Tor saneczkowy.
Aquaworld, Świat Zabawy
„Hopsarium“.
Czwartek: Jazda na nartach,
Aquaworld – basen + sauna.
Piątek: Jazda na nartach.
Sporty halowe w Sport Arena
Lipno.
Sobota: Wyjazd.

Cena od osoby, wł.
z wypożyczeniem sprzętu
na cały dzień: 2460 CZK

to najbardziej wszechstronny
rodzinny kompleks narciarski w Czechach. Czekają tu
na Ciebie doskonale przygotowane, bezpieczne i sztucznie
zaśnieżane stoki, bezpłatne
znakomicie wyposażone
szkółki narciarskie z pasami
jeżdżącymi, bezpłatny autobus dla narciarzy, bezpłatny
duży parking tuż obok
wyciągu, trzy wyciągi czterokrzesełkowe, tory skicrossowe
i snowpark, top szkółka
narciarska, wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego, bezpłatny dostęp do WiFi.

Szlak w Koronach Drzew ze
zjazdem w dół na hulajnogach
(z parkingu centralnego)
na Szlak w Koronach Drzew
na piechotę, w dół zjazd
na hulajnogach).
Cena za osobę: 329 CZK

Długi weekend
(3–4 dni)
Aktywny weekend nad
Lipnem
1. dzień: Szlak w Koronach
Drzew ze zjazdem na hulajnogach. Aquaworld Lipno.
2. dzień: Wycieczka rowerowa lub na rolkach po szlaku.
Jezerní Rejs po sztucznym
zbiorniku Lipno.
3. dzień: Wizyta
w parku linowym i na torze
saneczkowym.

Tor saneczkowy, Lipno nad Vltavou
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Cena od osoby, wł.
z wypożyczeniem sprzętu
na cały dzień: 3580 CZK
Na hulajnogach ze Szlaku
w Koronach Drzew

Ośrodek narciarski Lipno
Szlak rowerowy & trasa dla
rolek Jezerní
jest jednym z najpiękniejszych
szlaków w Republice Czeskiej. Prowadzi z Lipna nad
Vltavou do Přední Výtoně,
a stąd po mało uczęszczanej
drodze do Frýdavy. Korzystając z promu można się
dostać do Frymburka, a stąd
z powrotem do Lipna. Całkowita długość trasy wynosi
21 km. Na 8-kilometrowym
odcinku Lipno nad Vltavou
– Frymburk jest w godzinach
wieczornych oświetlony.

Park linowy Lipno

Aquaworld Lipno

Warto
zobaczyć
Aquaworld Lipno
& Świat Zabawy
„Hopsarium Lipno“. Lipno

Ścieżka brzegiem jeziora dla rowerzystów i rolkarzy.

to doskonałe miejsce, gdzie
zrelaksujesz się przy każdej
pogodzie. Można odpoczywać
w jacuzzi lub popływać w
basenie pływackim. Dzieci
mogą bawić się na zjeżdżalniach i w basenie z przeciwprądem. W tym samym
obiekcie znajduje się również
Hopsarium, w którym dzieci
mogą poszaleć na zjeżdżalniach, drabinkach czy na
dmuchanych zamkach.

Tor saneczkowy Lipno

Szlak w Koronach
Drzew Lipno
Pierwszy Szlak w Koronach
Drzew w Republice Czeskiej
jest wyjątkowym połączeniem wyjątkowych przeżyć.
Na ścieżce o długości 675
metrów można znaleźć
unikalną 40 metrową wieżę
widokową i wiele ciekawostek.
To wszystko sprawia, że szlak
jest idealnym celem turystycznym osób aktywnych, rodzin
i dla seniorów. Więcej informacji o Szlaku znaleźć można
na stronie:
www.
stezkakorunamistromu.cz

dzięki długości (1 km)
i zróżnicowaniu (21 zakrętów,
2 tunele i uskoki w terenie)
plasuje się wśród najlepszych
na świecie. Dzieci od lat
3 mogą jeździć z rodzicami,
osoby od lat 8 do 100 mogą
jeździć pojedynczo lub
w parach.

Park linowy Lipno
Oświetlony Szlak w Koronach Drzew

Propozycje gastronomiczne
Lipno nad Vltavou dysponuje
wieloma restauracjami
z kuchnią czeską
i europejską. Wszystkie
lokale gastronomiczne
są położone w odległości
spacerowej, a niektóre z nich
są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.

to idealne miejsce do odpoczynku, z nutą ekstremalnych
emocji. Znajduje się tu kilka
tras linowych i końcowy zjazd
po „kładce FLY“ nad taflą
stawu, co jest prawdziwym
przeżyciem dla dzieci i dorosłych. Opieka wyszkolonych
instruktorów gwarantowana.

Przydatne strony
www.lipno.info
www.lipnoservis.cz
www.stezkakorunamistromu.cz
www.lipnocard.cz
Infocentrum Lipno
382 78 Lipno nad Vltavou 87
+420 380 736 053
+420 731 410 800
infocentrum@lipno.info
www.lipno.info
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Karkonosze
Karkonosze – niezwykłe
na zewnątrz, przyjazne
w środku. To najwyższe
i najpopularniejsze góry,
wyjątkowe ze względu
na wysokogórski charakter
i niezwykle zróżnicowaną
przyrodę.
Karkonosze są arktyczną
wyspą w środku Europy,
królestwem wytrzymałych
roślin i zwierząt, charakterystycznych mieszkańców i zwyczajów. To świat spowitego
magią potężnego ducha gór,
surowego, ale sprawiedliwego
Karkonosza.
Nowy projekt „Karkonosze bez barier“ ma na celu
poprawę dostępności Karkonoszy dla turystów z ograniczoną sprawnością ruchową.
Dotyczy to w szczególności
osób niepełnosprawnych,
na wózkach inwalidzkich, ale
także rodzin z wózkami czy
dziećmi, seniorów i innych.
Po prostu wszystkich, którzy
kochają góry, ale na wyprawy
po nich potrzebują łatwych
do zejścia ścieżek, oraz
miejsc, gdzie można odpocząć i się pożywić.

Wszystkie trasy TOP 10,
a także informacje o bezbarierowym dostępie do celów
turystycznych są dostępne
na stronie: www.krkonose.eu.
Przyroda Karkonoszy jest
wyjątkowa. Jedynie tu znajdziemy strome kotły lodowcowe i rozległe łąki górskie.
Ich surowe piękno i zróżnicowany krajobraz urzeknie
każdego. Aby zachować swe
piękno i bogactwo Karkonosze
stały się już w 1963 Parkiem
Narodowym, a od 1992 r.
znajdują się na Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Projekt „Karkonosze bez
barier“ mapuje wytypowane
trasy przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Karkonosze są teraz dostępne dla
wszystkich.
http://gis.krnap.cz/map
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Szlak po Zlaté návrší

Wodospad Pančavský

Propozycje zakwaterowania
Hotel Lázeňský dům Terra:
Ilość miejsc
noclegowych – 70
Hotel Omnia: Ilość miejsc
noclegowych – 110
Apartament Na Sluneční
stráni: Ilość miejsc
noclegowych – 12
www.janskelazne.cz

Goryczka trojeściowa

Wodospad Mumlavský

Program
wycieczki
Długi weekend
weekend dla osób
niepełnosprawnych
w miejscowości
Janské Lázně

Wieża widokowa
na Hnědém vrchu

Śnieżka

Propozycje
gastronomiczne
Labská bouda:
www.labskabouda.cz

1. dzień: zakwaterowanie,
zwiedzanie Janských Lázni
i kolumnady uzdrowiskowej.
2. dzień: wycieczka na Černą
Horu kolejką linową, która
przewozi osoby niepełnosprawne. Droga żwirowa
do nadajnika telewizyjnego
i do wieży widokowej na Černej Horze. W drodze powrotnej można skorzystać z kolejki
linowej lub toru saneczkowego o nawierzchni asfaltowej
oraz zjeść coś w schronisku
Zinneckerová bouda.
3. dzień: wycieczka do Peca
pod Śnieżką (autobusem
niskopodłogowym lub samochodem) i obok nowej dolnej
stacji kolejki na Śnieżkę
do kapliczki w Obřím dole.
Niesamowita sceneria
doliny polodowcowej.
4. dzień: do południa,
wycieczka z Janských Lázni
do schroniska Hoffmanová
bouda z możliwością przekąski. Jedna z tras TOP
10, po południu wyjazd.

Pobyt jednodniowy
Z Horních Miseček
do źródeł Łaby
Trudniejsza trasa z dużym
przewyższeniem terenu, które
można pokonać autobusem
lub samochodem.
Trasa jest odpowiednia dla
seniorów i osób poruszających
się o kulach. Jest przystosowana dla wózków dziecięcych
i, bez większych ograniczeń,
także dla mechanicznych
i elektrycznych wózków inwalidzkich. Obsługa parkingu
w Horních Misečkach może
wydać osobom posiadającym legitymację inwalidzką
zezwolenie na wjazd pojazdów
silnikowych do schroniska
Vrbatová bouda.
Łaba rozpoczyna swą długą
1154 km podróż na Labské Louce. Jej źródło jest
przystosowane do celów
turystycznych, znajduje się
na wysokości 1386 m nad
poziomem morza. Przy źródle
na kamiennym murze znajdują się kolorowe herby
26 największych miast, przez
które Łaba przepływa w drodze do Morza Północnego.
Piękne widoki na Sněžné
jámy, Violík, Kotel, Kozí
hřbety, Luční i Studniční
horu i Śnieżkę. Bufet Labská
i Vrbatova bouda.

Warto
zobaczyć
Śnieżka (1603 m n.p.m.)
Najwyższy szczyt Republiki
Czeskiej, został ukształtowany
przez trzy lodowce. Nowa
kolejka linowa (kabina dla
czterech osób) prowadzi
z Peca pod Śnieżką na sam
szczyt. Nie jest przystosowana
dla osób niepełnosprawnych,
ale mogą z niej skorzystać
osoby z wózkami dziecięcymi
i osoby o kulach.
www.snezkalanovka.cz

Przydatne strony
www.krkonose.eu
www.krnap.cz
www.svazek.krkonose.eu
RTIC Krkonoše
Krkonošská 8
543 01 Vrchlabí
+420 499 405 744
info@krkonose.eu
www.krkonose.eu
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Góry Orlickie
i Podgórze Orlickie
Witamy w regionie Gór
Orlickich i Podgórza
Orlickiego, który położony
jest w północno-wschodniej
części Republiki Czeskiej przy
granicy z Polską, w pobliżu
miasta Hradec Králové
i Pardubice.
Główne atrakcje Gór Orlickich i Podgórza Orlickiego
to piękna przyroda, gęsta
sieć szlaków pieszych i ścieżek rowerowych w terenach
górskich, ale też przyjemne
nowo wybudowane asfaltowe
szlaki na podgórzu. W czasie
wędrówki napotkamy
miejsca pielgrzymkowe
i kościółki, stylowe pałace
w dalszym ciągu zamieszkałe
przez czeską szlachtę, zabytki
militarne, strzegące granicy
państwa, oraz niewielkie oryginalne warsztaciki lokalnych
rzemieślników. Zimą Góry
Orlickie są popularne wśród
miłośników sportów zimowych, znajdują się tu trzy
duże ośrodki narciarskie.

Program
wycieczki

Suchý vrch – Schronisko Kramářova chata i wieża widokowa

Fanów historii wojskowości
zachwycą lokalne umocnienia II wojny światowej.
Po drodze mija się dużą ilośćschronów, twierdz i fortów
artyleryjskich. Na wycieczkę
tego rodzaju można wziąć bez
obaw przyjaciół lub ukochaną,
która nie interesuje się umocnieniami. Trasa rowerowa prowadzi przez piękną przyrodę,
wycieczkę można urozmaicić
wejściem na wieżę widokową,
zwiedzeniem pracowni kaletnika lub poszaleć trochę
w parku linowym.

Hradec Králové – Velké náměstí
z Białą wieżą i katedrą
św. Ducha
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Park linowy Říčky

Propozycje zakwaterowania
Hotel Rokytenka:
Rokytnice v Orlických horách,
ilość miejsc noclegowych – 35
www.rokytenka.cz
Kramářova chata na
Suchém vrchu: Orličky,
ilość miejsc noclegowych – 38
www.suchak.cz

AQ Hanička R-S 76 03

Podziemia Haničky

Warto
zobaczyć

Pobyt trzydniowy
Cyklistyka w Górach
Orlickich
Olešnice v Orlických horách–
Sedloňov–Bohdašín–Nový
Hrádek – Rokytnice v Orlických
horách–Říčky v Orlických
horách–Mezivrší–Hanička–
České Petrovice–Mladkov–
Lichkov – Bouda–Suchý
vrch–Těchonín–Vlčkovice

Muzeum Spichlerz

Propozycje
gastronomiczne
Hotel Rokytenka:
www.rokytenka.cz
Kramářova chata
na Suchém vrchu:
www.suchak.cz

1. dzień: Olešnice v Orlických horách, zakwaterowanie
Wycieczka rowerowa 20 km:
bunkier przeciwpiechotny
N-S 47 „Jaroslav“ i twierdza
Skutina, miejsce pielgrzymek
Rokole z uzdrawiającym
źródełkiem, Nový Hrádek
– ruiny średniowiecznego zamku Frymburk
i powrót do Olešnice.
2. dzień: Rokytnice v Orlických horách, zakwaterowanie
Wycieczka rowerowa 30 km:
Říčky v Orlických horách
– park linowy, Mezivrší
– skrzyżowanie dróg, bunkier
przeciwpiechotny Průsek,
wieża widokowa Anenský
vrch, bunkry Arnošt i Anna,
Twierdza Hanička, bunkier
przeciwpiechotny Nízká.
Muzeum Gór Orlickich
– Spichlerz Rokytnice.

3. dzień: České Petrovice
Wycieczka rowerowa 40 km:
Mladkov (radioaktywne źródło
Księcia Rościsłąwa), bunkier
przeciwpiechotny na Růžku
K-S 32, Lichkov, bunkier
przeciwpiechotny Na Sedle
K-S 25 (w części bunkra jest
muzeum wojskowe), twierdza
artyleryjska Bouda (najlepiej
zachowany obiekt tego typu
w Czechach), Suchý vrch
(wieża widokowa o wysokości
33 m, nowo wyremontowane schronisko Kramářova
chata), Těchonín, Vlčkovice
i bunkier przeciwpiechotny
Na Rozhledně K-S 37, wyjazd.

Twierdza Hanička
Twierdza Hanička jest częścią
czechosłowackiego sytemu
fortyfikacji zbudowanego
w latach 1936-1938. Składa
się z pięciu bojowych obiektów połączonych setkami
metrów podziemnych
korytarzy i sal. W 1975 roku
twierdzę dostosowano do
potrzeb Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, więc Hanička
powoli zaczęła zmieniać się
w nowoczesne stanowisko
dowodzenia i nowoczesny
schron przeciwatomowy.
www.hanicka.cz

Cena:
355–655 CZK / 12,5–23 Euro
Skutina – zwiedzanie
po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej
Park linowy:
150–450 CZK w zależności
od wybranej strefy
Na Sedle K-S 25:
otwarte sporadycznie

Przydatne strony
www.mojeorlickehory.cz
www.eaglemountains.cz
Miejskie centrum
informacyjne Rokytnice
v Orlických horách
Náměstí T. G. Masaryka 68
Rokytnice v Orlických
horách
+420 491 616 995
+420 736 752 200
info-service@rokytnice.cz
www.info.rokytnice.cz
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Králicki
Sněžník
Odkryj obszar Králickiego
Sněžníka od podziemi
aż po niebo.
Niech zaskoczy Cię magią
majestatycznych gór Králickiego Sněžníka i jego wyjątkowy krajobraz. Tutejsza
przyroda oferuje czyste górskie powietrze, boski spokój,
ale też możliwości aktywnego
spędzenia czasu. Latem cały

obszar jest udostępniony dla
pieszych i rowerzystów, zimą
można skorzystać z wysokiej jakości usług ośrodków
narciarskich. Nie myśl stereotypowo i przeżyj u nas coś
niezwykłego.

Program
wycieczki
Pobyt tygodniowy
Natura i wieże widokowe
1. dzień: Wycieczka na wieżę
widokową Suchý vrch
o wysokości 32 m, z której
rozciąga się piękna panorama
okolicy. Obiad w schronisku
Kramářová chata wzmocni
przed krótką wycieczką
po tajemniczych korytarzach
i salach Muzeum Czechosłowackich Fortyfikacji w Twierdzy artyleryjskiej Bouda.
2. dzień: Wybierz adrenalinowe przeżycia w parku linowym lub pokonaj wielki tor
saneczkowy i pohuśtaj się na
olbrzymiej tandemowej huśtawce. Po południu wybierz
się wyciągiem krzesełkowym
na górę Slamník (1116 m
n.p.m.), z której spokojnym
spacerkiem powrócisz do
doliny.
3. dzień: Z pierwszymi promieniami słońca wybierz się

Králicki Sněžník

Program weekendowy
na szczyt góry Králicki Sněžník.
Po czerwonym szlaku turystycznym dojdziesz najpierw
na szczyt Klepý, na którym
wznosi się drewniana wieża
widokowa. Po granicznym
grzebieniu trasa prowadzi aż
na szczyt Králicki Sněžník.
4. dzień: Zapoznaj się
z największym miejscem
pielgrzymek w kraju pardubickim – kościołem i klasztorem
na Górze Matki Boskiej. Potem
czeka cię lekka wspinaczka pod
wieżę widokową na wzgórze
Křížová hora, z którego rozciąga się przepiękny widok na
masyw Králickiego Śnieżnika.
5. dzień: Czas na odpoczynek
i relaks nad zaporą Pastvinská. Przyjemnym aktywnym
urozmaiceniem dnia może być
spacer do bramy Ziemskiej w
Kláštercu nad Orlicí.
6. dzień: Ostatniego dnia
czeka na Ciebie zwiedzanie
Muzeum Wojska i w Muzeum
Czechosłowackich Fortyfikacji.
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Jazda na nartach i sport
1. dzień: Przyjazd, zakwaterowanie, wieczorem zabiegi
SPA w kompleksie Relax
& Sport Dolní Morava.
2. dzień: Czekają na ciebie
dziesiątki kilometrów przygotowanych tras biegowych.
Do najpopularniejszych zalicza się trasa wiodąca przez
szczyty Buková hora i Suchý
vrch z początkiem w Červenodvodském sedle. Polecamy
także trasy leśne wokół miejsca pielgrzymkowego na górze
Matki Bożej w Králíkách
z przejazdem z Červené Vody
do Dolnej Moravy i do Polski,
lub trasy szczytami w okolicach Dolnej Moravy.
3. dzień: Przed wyjazdem
warto skorzystać z tras zjazdowych w tutejszych nowoczesnych ośrodkach narciarskich.
Nasze góry oferują kilka
poziomów trudności, z których
każdy wybierze coś dla siebie.

Wieża widokowa Křížová hora

Propozycje zakwaterowania
Pensjonat Jiřinka:
Dolní Morava – Králíky
Ilość miejsc
noclegowych – 46
www.penzionjirinka.cz
Hotel Górski Prometheus:
Ilość miejsc
noclegowych – 177
www.prometheusresort.cz
Dom Pielgrzymkowy:
Ilość miejsc
noclegowych – 93
www.poutnidum.cz

Muzeum Czechosłowackich Fortyfikacji: schron piechoty K — S 14 „U cihelny“

Warto
zobaczyć
Narodowy rezerwat
przyrody Králicki Sněžník

Klasztor na Górze Matki Boskiej

Szczyt Králicki Sněžník

Propozycje
gastronomiczne
Kramářova chata:
Orličky, www.suchak.cz
Pensjonat na Červeném
Potoce: Červený Potok
www.nacervenempotoce.cz
Hotel Kačenka:
Dolní Hedeč
www.hotelkacenka.cz

Králicki Sněžník to trzecie,
co do wielkości pasmo górskie w Republice Czeskiej.
Na samym szczycie jest kilka
oznakowanych szlaków,
które wiodą przez piękną
przyrodę. Właśnie ze względu
na bogactwo i zróżnicowanie
naturalnego piękna część
tego obszaru została ogłoszona europejskim obszarem
ochrony.
www.kralickysneznik.net

Góra Buková

Przydatne strony
www.kralickysneznik.net
www.kraliky.eu
www.kpo1938.com
www.dolnimorava.cz
Centrum Informacji
Turystycznej Dom
Europejski Králíky
Dlouhá 353, Králíky
+420 465 323 150
info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net
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Region
Bystřicko
Miejscowość Karasín – widok z lotu ptaka

Bystřicko to naturalny park
przepleciony wieloma
potokami, rzeczkami i rzekami,
których strzegą tajemnicze
ruiny, wieże widokowe i
zamek Pernštejn. To raj
dla rowerzystów, turystów
i miłośnikiów zielonej przyrody.
Bystřicko na Vysočině, to
odkryty na nowo raj dla turystów z Parkiem Krajobrazowym Svratecká hornatina
oraz z zamkami Pernštejn
i Zubštejn. Na rowerze lub
pieszo można tu eksplorować
szlaki „Zubří zemí“(Kraina
Żubra), odwiedzić „Siedem cudów Bystřicka“ lub
z przyjaciółmi albo z rodziną
wybrać się na wycieczkę
do „Morawskiej Szwajcarii“
– do górnego biegu rzeki
Svratky, nieopodal zapory

Vírská přehrada, do malowniczego obszaru z zachowaną architekturą wiejską.
Można też poznać Svratecki
wodny szlak dydaktyczny
ze zbiornikiem zaporowym
Vír, wieże widokowe Karasín
i Horní les oraz XIII-wieczny
Kościółek Vitochovský. Miłośnikom natury proponujemy
unikalny park krajobrazowy oraz kilka mniejszych
rezerwatów krajobrazowych
i pomników przyrody.

Westernowe miasteczko Šiklův mlýn
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Propozycje
zakwaterowania
Obiekt sportoworekreacyjny Borovinka:
Ilość miejsc
noclegowych – 54
www.borovinka.cz
Hotel Skalský dvůr:
Ilość miejsc
noclegowych – 182
www.skalskydvur.cz
Sporthotel Bystřice
nad Pernštejnem:
Ilość miejsc
noclegowych – 64
www.arealsortu.cz

Program
wycieczki

Długi weekend

Wycieczka jednodniowa

Śladami Santiniego

Po Parku Krajobrazowym
Svratecká Hornatina

1. dzień: Z Drahonína lub
z Habří wybierz się wzdłuż
biegu rzeki Bobrůvki. Zwiedź
romantyczną dolinę rzeki,
którą otaczają skały, źródełka
i wodospady (ok. 15 km).
Ścieżka doprowadzi Cię
do pensjonatu z restauracją
i małym zoo ze zwierzętami
gospodarczymi w lesie Podmitrov. Niektóre gospodarstwa
oferują zakwaterowanie w
gospodarstwie agroturystycznym z ekologiczną hodowlą,
gdzie oferowane są też produkty regionalne. Mieszczą się
w Habří, Horní Rožínce i we
Věcovie.
2. dzień: Odwiedź pobliski
Žďár nad Sázavou z zabytkiem
UNESCO – dziełem J. B.
Santiniego kościołem św. Jana
Nepomucena na Zelenej hoře.
Spokojne popołudnie można
spędzić w Westernowym
miasteczku Šiklův mlýn, z
bogatym letnim programem.
Odwiedź nawiedzony zamek
Draxmoor w miejscowości

Popłyń z nurtem rzeki Svratka
od Dalečína przez Vír po unikatowym Svrateckim wodnym
szlaku dydaktycznym –
(Svratecká vodohospodářská
stezka). Warto się wspiąć
na jedną z tutejszych wież
widokowych po dobrze oznakowanych szlakach turystycznych. Alternatywnie można
zwiedzić zamek Pernštejn lub
niedawno udostępnione ruiny
zamku Zubštejn. Zrelaksować
się można w hali sportowej
i kręgielni, przy squashu albo
na ścianie wspinaczkowej.

Dolná Rožínka i zrób sobie
zdjęcie z aligatorami
w Fotoparku Krokodyl.
Cena: 350 CZK / 12,75 Euro
3. dzień: Warto poglądać Karinę Żubrów z wieży
widokowej w Karasíně
i wybrać się na spacer
(w sumie 5 km) do wsi
Vítochov, gdzie znajduje
się romański kościółek św.
Michaela. W pobliskiej miejscowości Rovečné (3 km)
odwiedź wieżę widokową
Horní les. Rozciąga się z niej
piękna panorama od gór
Jesioników aż po Brno.
Przed południem skorzystaj
z odwiedzenia muzeum
w Bystřici nad Pernštejnem
z regionalną wystawą poświęconą tematyce etnograficznej
i rozwojowi osadnictwa. Interesująca jest też wystawa dokumentująca historię lokalnego
wydobucia uranu, uzupełniona
o zbiory geologiczne. Aktywne
przedpołudnie można przeżyć
w Parku Linowym Siesta w
Bystřicy lub na rowerach górskich w Arenie Vysočina.

Ruiny zamku Zubštejn

Kościółek we Vítochově

Na rolkach po regionie Bystřicko
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Svratecki wodny szlak dydaktyczny

Święto w Bystřicí

Zbiornik zaporowy Vír – widok ze szlaku rowerowego

Propozycje
gastronomiczne
Restauracja Club:
Bystřice nad Pernštejnem
www.restauraceclub.cz
Restauracja Harenda:
Bystřice nad Pernštejnem
www.ala-gastro.cz/
harenda/?cap=11053
Pensjonat i restauracja
Zubr: Ujčov
www.penzion-zubr.cz

Program weekendowy

Warto
zobaczyć

Tradycyjne rzemiosła
i historia

Svratecki wodny szlak
dydaktyczny

1. dzień: Trasa z Bystřicy
prowadzi przez dolinę meandrującej niewielkiej rzeki
Bystřička aż do ruin grodów
warownych. Droga prowadzi wzdłuż szlaków turystycznych do ruin Aušperk,
Zubštejn i Pyšolec (25 km).
Warto odwiedzić Eden Centrum w miejscowości Bystřice.
Na miejscu można zapoznać
się z różnymi rzemiosłami,
które tradycyjnie są związane
z naszym regionem. Można
poznać pracę pszczelarzy, rzeźbiarzy, koszykarzy, tkaczy lub
słodowników.
W domowej aptece można
odkryć sekrety wyroby produktów naturalnych z ogrodu
ziołowego. Warto obejrzeć
przyległe obiekty, gdzie mieszkają zwierzęta gospodarcze,
i wybrać się do stadniny
na przejażdżkę konną. Wieczór
można spędzić w Bystřici.
Program dla aktywnych:
ściana wspinaczkowa, squash, kręgle lub kryty basen.

Wyjątkowy szlak dla pieszych
i rowerzystów prowadzi
doliną rzeki Svratka, która
jest sercem Parku Krajobrazowego Svratecká hornatina.
Malownicza „Morawska
Szwajcaria“ jest ozdobiona
oryginalną architekturą wiejską oraz bajkowymi zamkami
Pernštejn i Zubštejn.

2. dzień: Z Bystřicy wskocz
w pociąg do Nedvědice
i zwiedź gotycki bajkowy
zamek Pernštejn. Nie przegap
też ścieżki dydaktycznej Pernštejn prowadzącej po zamkowym parku leśnym aż do
punktu widokowego Maria
Laube i odśwież się krystalicznie czystą wodą z zabytkowych
studni..

Przydatne strony
http://info.bystricenp.cz
www.edencentre.cz
www.hrad-pernstejn.cz
www.western.cz
www.sikland.cz
Centrum Informacji
Turystycznej
Bystřice nad Pernštejnem
Masarykova náměstí 1
+420 566 590 388
info@bystricenp.cz
www.info.bystrice.cz
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Mikroregion
Kahan
Mikroregion Kahan,
z dawnym zagłębiem
Rosicko-Oslavanskim,
warto odwiedzić nie tylko ze
względu na zabytki techniki.
Na południowych Morawach,
na zachód od Brna, rozciąga
się Mikroregion Kahan
– dawniej Związek Miast
Górniczych byłego zagłębia
Rosicko – Oslavanskiego.
Zaskakujące jest to, że tak blisko Brna znajduje się kraina
o bogatej historii górniczej,
która skończyła się dopiero
25 lat temu. Dziś przypominają ją zabytki techniczne,
takie jak: Muzeum Kolei
Przemysłowych w miejscowości Zbýšov z kolekcją zabytkowych lokomotyw, także
parowoców, które prezentuje
także działanie lokalnej
kolei wąskotorowej. Zapraszamy do odkrycia tutej-

szych ciekawych zabytków,
malowniczych wiosek, lasów
z potokami i spokojnych
miejsc z widokami na okolicę.
Mikroregion Kahan jest idealnym miejscem dla rodzin
z dziećmi, aktywnych turystów, rowerzystów, osób starszych, wycieczek szkolnych,
fotografów i filmowców oraz
na imprezy firmowe.
Regionalna kolej wąskotorowa Zbýšov – Babice u Rosic
– Zastávka u Brna to dawna
bocznica węglowa, przebudowana na obiekt muzealny.
Zabytkowe pociągi jeżdżą
w lipcu i w sierpniu w każdą
sobotę, oraz w czasie imprez
specjalnych.

Tradycyjne
imprezy
w destynacji
Muzeum Kolei
Przemysłowej Zbýšov
Maj: rozpoczęcie sezonu
+ Noc Muzeów
Czerwiec: Dzień Modelarza
z pokazem modeli i torów
Wrzesień: zakończenie
sezonu + Dzień Kolei + Dzień
Górnika

Permonium - Park Rozrywki

Lokomotywa parowa BS 80

Spalinowa lokomotywa z kopalni BND 30

Miasto Rosice
Lipiec: zawody woźniców,
spotkania małych browarów
Sierpień: potyczki rycerskie
o serca panien i dam
Wrzesień: Święto Czosnku

Gmina Zastávka
Wrzesień: Dzień Górnika
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Propozycje zakwaterowania
Pensjonat Pamír:
Zbýšov, ilość miejsc
noclegowych – 80
www.saloon.cz
Hotel Harmonie:
Zastávka u Brna, ilość miejsc
noclegowych – 40
www.harmonie-centrum.cz

Lokomotywa elektryczna

Program
wycieczki
Pobyt jednodniowy
Do Raju Skarbników

Propozycje
gastronomiczne
Pensjonat Pamír:
Zbýšov, www.saloon.cz
Pensjonat Cristal:
Rosice u Brna
www.pensioncristal.cz
Hotel Harmonie:
Zastávka u Brna
www.harmonie-centrum.cz

Zwiedzanie wystawy górnictwa w miejscowości Zastávka
(20 min) lub kąpiel w kąpielisku Zbýšov (1 godz.).
Wycieczka do Muzeum Kolei
Przemysłowych (1 godz.).
i jazda zabytkowym pociągiem (0,5 godz.). Przystanek
w pałacu Oslavany ze zwiedzaniem wystawy minerałów,
górnictwa i energetyki,
zwiedzanie minibrowaru
(2 godz.). Zwiedzanie kopalni
Kukla (15 min.) z pobytem
w Parku Rozrywki Permonium (1–3 godz.).
Cena: 500 CZK / 19 Euro

Permonium – Park Rozrywki

Długi weekend

Warto
zobaczyć

Ciekawostki techniczne
i wino

Muzeum Kolei
Przemysłowych Zbýšov

1. dzień: przyjazd, zakwaterowanie w miejscowości
Zastávka, SPA, kręgle, squash,
infrasauna.
2. dzień: patrz „Pobyt jednodniowy“, ale zamiast programu w Oslavanech zwiedzanie ruin klasztoru Rosacoelia
i piwnic winnych Rosa coeli
(godz.). Następnie wizyta w
centrum informacyjnym elektrowni jądrowej Dukovany
i zwiedzanie elektrowni wodnej Dalešice. Pod koniec dnia
zwiedzanie Muzeum Biblii
Kralickiej w Kralicích nad
Oslavou (ok. 1 godz.).
3. dzień: Zwiedzanie pałacu
i wizyta w Parku Rozrywki Permonium w Oslavanach (patrz
powyżej) – całodniowa interaktywna gra Magicpermon.
4. dzień: przejażdżka konna
na ranczo Zálesná Zhoř.
Potem wizyta w bajkowym
zamku Veveří z możliwością
spaceru lub wyprawy rowerowej po najbliższej okolicy.

Zbiory zabytkowych parowozów, lokomotyw spalinowych i od 105 lat służących
do przewożenia pasażerów
(w soboty, w lipcu i sierpniu,
oraz kiedykolwiek na zamówienie) po Regionalnej kolei
wąskotorowej Zbýšov
– Babice – Zastávka.
www.mpz.cz
www.reuz.cz

Cena: 2000 CZK / 75 Euro

Przydatne strony
www.zapermoniky.cz
www.mikroregionkahan.cz
www.mesto-oslavany.cz
www.permonium.cz
www.vezkukla.cz
Centrum Informacji
Kulturalnej Rosice
Palackého náměstí 45
665 01 Rosice
+420 546 492 196
+420 731 677 363
info@kic.rosice.cz
www.kic.rosice.cz
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Śląsk
Cieszyński
Śląsk Cieszyński leży
Program
w strefie przygranicznej
wycieczki
w północno-wschodniej
Programy trzydniowy
(długi weekend)
części Moraw Północnych
i Śląska. Najbardziej
Ja się cieszę, ty się cieszysz,
atrakcyjną częścią regionu są spotkajmy się w Cieszynie!
Český Těšín – Chotěbuz – Nýdek
niewątpliwie Beskid Śląski.
Oprócz Beskidu Śląskiego
dużą popularności w regionie
cieszy się miasto Karviná oraz
graniczne miasta Český Těšín
i Cieszyn. Region wyróżnia się
również typową architekturą
oraz folklorem. Atmosfera
drewnianych budynków, żywe
tradycyjne rzemiosła, zwyczaje ludowe przekazywane
z pokolenia na pokolenie
sprawiają, że ciężko zauważyć,
gdzie kończy się historia, a
gdzie zaczyna teraźniejszość.
Śląsk Cieszyński jest również
pierwszym obszarem w Czechach, który systematycznie
zaczął się zajmować koncepcją
„Podróżowania bez barier“
i udostępnieniem zabytków
osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, wózkom dziecięcym, osobom starszym itp.
Źródła jodowo-bromowe ze
słynnego uzdrowiska Darkov
są wykorzystywane do relaksu
oraz do celów leczniczych.

Śląsk Cieszyński
Region Card
Śląsk Cieszyński jest jednym
z przodujących obszarów,
które oferują turystom Karty
Gościa. Posiadacze Karty
Gościa mogą korzystać ze
zniżek na ponad 130 usług
u ponad 60 partnerów z najróżniejszych branż ruchu
turystycznego. Karta Gościa
jest ważna przez rok – im
więcej się z niej korzysta,
tym więcej się oszczędza.
Kartę można kupić w centrach informacji turystycznej
za 85 CZK, lub otrzymać jako
bonus do zakwaterowania
w poszczególnych miejscach.
Więcej informacji na stronie:
www.tscard.cz

1. dzień: Przyjazd do Czeskiego Cieszyna, zakwaterowanie, po południu zwiedzanie
miasta. Graniczna rzeka
Olza dzieli Cieszyn na polską
i czeską część. Na wzgórzu
zamkowym w polskiej części
miasta mieści się zabytkowa
Wieża Piastowska, z której rozciąga się widok na obie części
miasta, które dzieli granica.
2. dzień: Wizyta w Rybím
Domu w Chotěbuzu: wystawa
gigantycznych akwariów,
restauracja serwująca specjały
z ryb. Zwiedzanie Archeoparku czyli zrekonstruowa-

Wieża widokowa Velká Čantoryje
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nego grodu słowiańskiego
z VIII-XI w. Obszar archeologiczny Chotěbuz-Podobora
jest jednym z najważniejszych zabytków Śląska
Cieszyńskiego z czasów prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych. Na koniec
dnia proponujemy Muzeum
Ziemi Cieszyńskiej z wystawą
„Obrazy przeszłości“.
3. dzień: Wyjazd w Beskid
Śląski, konkretnie do miejscowości Nýdek. Mieści się tu
Rezerwat Przyrody Czantoria.
Na jej szczyt prowadzi szlak
edukacyjny „Ścieżka Rycerska“
o długości 10 km. Na szczycie
jest wieża widokowa o wysokości 29 m, z której rozciągają się
widoki na trzy kraje – Czechy,
Polskę i Słowację.
Wstępy:
(wszystkie wymienione
obiekty) 280 CZK / 10 Euro
Z regionalną kartą Śląska
Cieszyńskiego Region Card
można zaoszczędzić ok:
80 CZK / 3 Euro

Archeopark Chotěbuz

Miyszani łowiec – Košařiska

Warto
zobaczyć

Propozycje
zakwaterowania
Hotel Vitality****: ilość
miejsc noclegowych – 84
www.hotelvitality.cz
Rybí dům: ilość miejsc
noclegowych – 21
www.rybidum.cz
Hotel Stará Ameryka:
ilość miejsc
noclegowych – 30
www.hotelameryka.cz

I my mamy jedno „naj“!
Różne „naj” od zawsze przyciągają masy turystów. Jesteśmy
dumni z tego, że w Beskidzie
Śląskim znajduje się Trójstyk
– miejsce, w którym spotykają
się granice trzech państw:
Polski, Czech i Słowacji – i niedaleki najbardziej na wschód
wysunięty przyczółek Czech.

We wszyskich punktach
można skorzystać z karty
Śląska Cieszyńskiego
Region Card
na nawiązujące usługi.

Trójstyk w Hrčavě

Program czterodniowy
(długi weekend)
W poszukiwaniu folkloru
i specjałów kuchni Śląska
Cieszyńskiego
Jablunkov – Mosty u Jablunko
va–Hrčava–Bukovec–Vendryně
Polecamy pobyt w pierwszy
weekend sierpnia!
1. dzień: Przyjazd
do Jablunkova, zakwaterowanie. Wycieczka do Mostów
u Jablunkova, gdzie znajduje
się całoroczny ośrodek przy
wyciągu, oferujący wiele
atrakcji dla dużych i małych,
np.: tor saneczkowy lub zjazd
na linie. Wizyta w niedalekim
mieście Hrčava w tak zwanym
Trójstyku, gdzie spotykają granice trzech państw – Polski,
Czech i Słowacji.
2. dzień: Zwiedzenie wsi
Bukovec i podróż do wysuniętego najbardziej na wschód
przyczółka Czech. Łatwo
do niego dotrzesz po szlaku

dydaktycznym, który opowiada o ciężkim życiu miejscowych górali i o tutejszej naturze. Warto odwiedzić ośrodek
Kempaland Bukovec.
3. dzień: W Jablunkovie jest
Lasek Miejski, w którym tradycyjnie w pierwszy weekend
sierpnia odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny o nazwie „Gorolski
Święto“. Impreza to największy przegląd kultury ludowej,
tradycji i kuchni domowej.
4. dzień: Wyjazd. Po drodze
warto odwiedzić kompleks
sportowy Vendryně,
przy hotelu Vitality.
Wstępy:
(2x atrakcje w ośrodku Ski
Mosty, 2x Kempaland, bilet
na festiwal) 400 CZK / 15 Euro
Z regionalna kartą Śląska
Cieszyńskiego Region Card
można zaoszczędzić min
60 CZK/ 2,5 Euro

Propozycje
gastronomiczne
Patrz Propozycje
zakwaterowania (obiekty
dysponują restauracjami)

Przydatne strony
www.tesinskeslezsko.cz
www.tscard.cz
Miejska Informacja
Turystyczna Třinec
Dukelská 689, Třinec
+420 558 998 200
mic@knih-trinec.cz
www.info-trinec.cz
Centrum Informacji
Turystycznej Jablunkov
Dukelská 600, Jablunkov
+420 558 340 607
info@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz/ic
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Region
Slovácko
Kanał Baty

Slovácko jest regionem
o bogatej tradycji ludowej.
Jego malownicze tereny
pokryte są winnicami czy
ścieżkami rowerowymi
i urozmaicone zabytkami.
Wyjątkowym miejscem
w regionie jest droga wodna
nazywana kanał Baty.
Bogata historia Slovácka
do dziś odzwierciedlona
jest licznych okazałych
siedzibach arystokracji i w
spektakularnych miejscach
pielgrzymek. Slovácko jest
również synonimem winiarstwa. Sieć Morawskich
Szlaków Winiarskich to
idealny sposób, żeby poznać
kulturę wina. Zaprowadzi też
na ścieżkę rowerową wzdłuż
kanału Baty, dzięki czemu
można połączyć rejs po tym

wyjątkowym szlaku wodnym z turystyką rowerową.
Nie przegap Slováckiego
Święta Wina i otwartych
zabytków w Uherském Hradišti oraz Jazdy Królów.
W 2012 roku Slovácko
otrzymało tytuł Najlepszej
Europejskiej Destynacji
Turystycznej EDEN 2011
(European Destinations
of Excellence). Pomimo,
że zajmuje niewielki
obszar, znaleźć tu można

wiele zabytków UNESCO.
Białe Karpaty i Dolní Morava
posiadają prestiżowy status
Rezerwatu Biosfery, a zespół
pałacowy Lednice-Valtice znajduje się na Liście
światowego dziedzictwa
UNESCO. Slovácký taniec
verbuňk i Slovácká Jazda
Królów są z kolei na Liście
Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO.

Bazylika Wniebowzięcia NMP
i świętych Cyryla i Metodego, Velehrad
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Propozycje
zakwaterowania
Hotel & Restauracja
Slunce: Uherské Hradiště,
ilość miejsc
noclegowych – 32
www.hotelslunce.cz
Hotel Mlýn Velehrad:
Velehrad, ilość miejsc
noclegowych – 50
www.hotelmlyn.cz
Hotel Panon:
Hodonín, ilość miejsc
noclegowych – 214
www.hotelpanon.cz

Program
wycieczki

Długi weekend

Program weekendowy

Śladami Wielkich Morawy

Slovácki Festiwal Wina
i otwartych zabytków
– długi weekend
w Uherském Hradišti

Poznaj Hodonín, piękno
urodzajnego winiarskiego
Kyjovska i podnóży Chřibů
z najważniejszym miejscem
pielgrzymek – Velehradem. Wędrówkę można
zakończyć w sercu Slovácka
i dawnych Wielkich Morawach w Starém Městě oraz
w Uherském Hradišti.

Przeżyj wrześniowy weekend
w Uherském Hradišti
w otoczeniu folkloru,
zabytków i wina.
1. dzień: Uherské Hradiště
– przyjazd, powitanie, zakwaterowanie, kolacja w piwniczce winnej, degustacja win.
2. dzień: tradycyjny jarmark, korowód strojów
ludowych, biesiada w otwartych piwniczkach, kolacja.
3. dzień: wystawa wina,
zwiedzanie otwartych
zabytków, rejs po kanale
Baty. Wyjazd.
Cena: ok. 4000 CZK / 150 Euro
os./pobyt

1. dzień: Hodonín – zwiedzanie miasta, kolacja.
2. dzień: Hodonín
– (Muzeum im. Masaryka),
Mikulčice (grodzisko słowiańskie), Milotice (barokowy
pałac), Kyjov (Muzeum Przyrodnicze), wizyta w winiarstwie z wykładem, zakwaterowanie w Kyjově, kolacja
w piwnicy winnej z degustacją
wina i z orkiestrą cymbałową.
3. dzień: Osvětimany (grodzisko św. Klemensa), zamek
Buchlov, Buchlovice (pałac),
Tupesy (Muzeum Ceramiki
Tupeskiej), Velehrad (bazylika
Wniebowzięcia NMP i św.
Cyryla i Metodego, lapidarium), Uherské Hradiště
(zakwaterowanie, program kulturalny wg aktualnej oferty).
4. dzień: Staré Město
(Miejsce Pamięci Wielkich
Moraw), Uherské Hradiště (zwiedzanie miasta,
Muzeum Slovácka, Galerie
slováckých win). Wyjazd.
Cena: ok.
6000 CZK / 200 Euro
os./pobyt

38 EDEN – Najlepsze destynacje turystyczne w Czechach

Organy w Bazylice Wniebowzięcia NMP
i świętych Cyryla i Metodego, Velehrad

Bazylika Wniebowzięcia NMP
i świętych Cyryla i Metodego, Velehrad

Zamek Buchlov

Archeoskansen Modrá

Pobyt tygodniowy
Przez Slovácko łódką
i na rowerze
Rejs tygodniowy po kanale
Baty i rzece Morava połączony z wycieczkami rowerowymi. Rozpocznij rejs w
Veselí nad Moravou, poznaj
piękno slováckich miast,
rowerem wybierz się do
Podgórza Chřiby, do Zlína
i do św. Antoninka (kaplica
św. Antoniego z Padwy).
Jazda Królów, Vlčnov

Šcieżka rowerowa wzdłuż kanału Baty

Propozycje
gastronomiczne
Piwnice winne
U Jeňoura i Hotel Beatrice:
Prušánky-Nechory
www.ujenoura.cz

1. dzień: zaokrętowanie
w Veselí nad Moravou, krótki
kurs i przejęcie hausbootu,
żegluga do Uherského Ostrohu
(zwiedzanie miasta), trasa
do Starého Města, spacer
po mieście Uherské Hradiště.
2. dzień: wycieczka rowerowa do Velehradu, zwiedzanie bazyliki, Archeoskansenu
w Modré, żegluga
do Spytihněvi.
3. dzień: żegluga do Otrokovic, wycieczka rowerowa
do Zlína, zwiedzanie centrum
miasta, żegluga do Spytihněvi.
4. dzień: żegluga po kanale
do Uherského Hradiště
i dalej po rzece do Uherského
Ostrohu, wycieczka rowerowa do św. Antoninka.
5. dzień: żegluga do Strážnice (zwiedzanie miasta,
skansenu), żegluga do Petrova
(zwiedzanie piwnic winnych).
6. dzień: wycieczka rowerowa do miejsc, gdzie
zobaczyć można jarzębia
domowego i na wieżę widokową Travičná, żegluga
do Veselí nad Moravou,
zwrot hausbootu. Wyjazd.

Warto
zobaczyć
Slovácké Święto Wina
i otwartych zabytków
Slovácké Święto Wina
i otwartych zabytków to jedno
z najważniejszych wydarzeń
tego typu, które prezentuje
bogactwo tradycyjnej kultury
ludowej na Slovácku. Odbywa
się w otwartych zabytkach
miasta królewskiego Uherské
Hradiště.
www.slavnostivinauh.cz

Przydatne strony
www.slovacko.cz
Centrum Informacji
Miejskiej
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 525 525
+420 572 525 529
mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz
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