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                                    OLOMUNIEC- BOUZOV – JAVORNIK 

 
TERMIN;  06-07.10.2018 
 
CENA; 295zł 
 
1 DZIEŃ 

Wyjazd o godz. 5.00 przyjazd do Ołomuńca w godzinach południowych, panorama miasta, krótkie 

zwiedzanie m.in.; 

 zabytkowe Stare Miasto; należy ono do największych w Czechach, gromadząc 
barokowe i renesansowe kamienice, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej. 

Najważniejszym zabytkiem jest kolumna Trójcy Przenajświętszej, znajdująca się 

obecnie na liście zabytków UNESCO. Ciekawe są także dwie dzielnice miasta: Svaty 
Kopecek i Klasterni Hradisko. Główne miejskie zabytki poza wspomniana kolumną 

to XVIII wieczny ratusz, zamek w Ołomuńcu św, klasztor Hradisko, Katedra 
Wacława, oraz kilka kościołów w tym św. Maurycego, św. Michała czy Marii Panny Śnieżnej. Czas 

wolny spacer po Starówce, Wyjazd do Bouzova  
Średniowieczny  zamek położony  na wzgórzu w Bouzovie z początku XIV w.  W 1696 r. zamek 
zakupił wielki mistrz zakonu krzyżackiego Franz Ludwig zu Neuburg. Posiadłość pozostała w 

rękach zakonu aż do 1939 r., kiedy to została skonfiskowana przez narodowych socjalistów. Po 
II wojnie światowej zamek – zgodnie z postanowieniami dekretu Edvarda Beneša – nie wrócił 

już do dawnych właścicieli., zwiedzanie komnat ,spacer po dziedzińcu z bogato zdobioną 
studnią., parku i posiedzieć na jednej z ławeczek z widokiem na mury i wieżę. 
Przejazd do Lądka Zdroju, zakwaterowanie  uroczysta obiadokolacja przy muzyce, nocleg 
 
2 DZIEŃ; 
śniadanie, wykwaterowanie, Zwiedzanie Lądka Zdroju: Rynek z barokowymi i  
renesansowymi kamieniczkami, neorenesansowy  Ratusz, gotycki most kamienny z 

figurą św. Jana Nepomucena z XVI w., bogato zdobiona pijalnia z końca XVII w. 

wzorowana na łaźniach tureckich. Spacer po Uzdrowisku .  Wyjazd do Czech , 
zwiedzanie miasteczka Javornik, nad którym góruje średniowieczny zamek Jansky Vrch ( 

Wzgórze Jana ), wybudowany w 1507 r.- dawna letnia rezydencja biskupów 
wrocławskich .Spacer po ogrodach na wałach. Obiad  w drodze powrotnej Powrót w 

godzinach wieczornych 
 

 

Świadczenia w cenie 
 przejazdu autokarem z klimatyzacją,  
 1 nocleg pokoje 2,3 osobowe łazienką 
 1 śniadanie, uroczysta obiadokolacja przy muzyce, obiad w drodze powrotnej 
 Ubezpieczenie KL, NNW 
 opieka pilota-przewodnika 
 Bilet wstępu Zamek Javornik, Zamek Bouzov 
 

Realizacja wycieczki przy uczestnictwie 40 osób 

Zaliczka na poczet wycieczki do końca maja – 50 zł 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/1696
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzyżackiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Franciszek_von_Pfalz-Neuburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzyżacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Beneš

