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SZCZEGÓŁY CENY 270 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie
zagraniczne NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka licencjonowanego Przewodnika, opieka Pilota,
Podatek Vat, bilet wstępu do Jaskini Punkvy wraz z przepływem łodziami, zwiedzanie miasta z 
Przewodnikiem.

MORAWSKI KRAS – PRZEPAŚĆ MACOCHY, JASKINIA PUNKVY, BRNO
TERMIN 26.03.2023 

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 3:50
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:15
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 4:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1(dawne 870) przy DTŚ.

Godzina 08.30 Przyjazd do Punkvy, 
Godzina 09:20  Zwiedzanie Jaskini Punkva wraz z przepływem łodziami około 60 minut
Godzina 13:00 Przejazd do Brna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem około 60 minut + czas wolny
Godzina 17:00 wyjazd w drogę powrotną
Planowane godziny powrotu 21:00 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje
Pilot/Przewodnik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Morawski Kras należy do najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie. Na całym terenie
znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są dla zwiedzających. Są to: Jaskinie
Punkevni - z możliwością spływu łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna
przepaści Macocha, jaskinia Kateřinská, która słynie z unikatowych stalagmitów w kształcie słupa, jaskinia
Balcarka z bogatą i kolorową naciekową dekoracją oraz Sloupsko-šošůvskie jaskinie, tworzone przez
potężne korytarze i podziemne przepaści. Niezwykłe bogactwo oraz szeroka skala zjawisk krasowych, tak
samo jak cenna fauna i flora, są pod ścisłą ochroną. Już w 1956 roku było to największe i najlepiej
rozwinięte krasowe terytorium w Czechach ogłoszone chronionym regionem krajobrazowym.

MORAWSKI KRAS

Są dostępne dzięki wejściu w ścianie kanionu krasowego Pustý žleb. Swoją popularność zyskały dzięki
temu, że umożliwiają odwiedzającym dostanie się na dno przepaści Macocha, jak również za sprawą
możliwości spływu łódeczkami na podziemnej rzeczce Punkvi. 

JASKINIE PUNKEVNI
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Zwiedzanie jaskini zaczyna się w przestrzeni Przedniej katedry, której wejście strzeże największy stalaktyt
jaskini - Strażnik. Syfonowy korytarz wiedzie do Glinianych Sal, które sąsiadują za Średnią katedrą, u
którego stropu znajduje się niedostępny Kryształowy korytarz. Za Stalagmitowym korytarzem opada dno
jaskini do Tylnej katedry, skąd odwiedzający dostaną się aż na dno Macochy, gdzie kończy się tzw. Sucha
droga. Można się tu nacieszyć widokiem dna przepaści oraz Górnego i Dolnego jeziorka, które zasila
rzeczka Punkva. Tu zaczyna się tzw. Mokra droga - spływ łódeczkami po podziemnej rzeczce Punkvi.
Punkevní Wodne katedry między dnem Macochy a Pustým žlebem są wynikiem działalności silnego prądu
wody, która tutaj pod ciśnieniem szukała drogi na powierzchnię. Stropy i ściany korytarzy są pełne
wydrążeń, wirowych jam, rynienek i rowków. Zwiedzający płyną przez Pierwsze, Drugie i Trzecie jezioro
do najpiękniejszej jaskini Krasu - Bajkowej katedry. Bajkowa katedra w połączeniu z niezapomnianym
spływem przez Wodne katedry jest najważniejszym przeżyciem przy podziwianiu tutejszych tras
podziemnych.

Znana na całym świecie przepaść Macocha ma głębokość ponad 138 metrów i jest największą przepaścią
tego rodzaju w Czechach i środkowej Europie. Górna jej część ma 174 metry długości oraz 76 metrów
szerokości. Na skraju przepaści są dwa widokowe mostki. Pierwszy z nich został wybudowany w
roku1882 - jest umieszczony w najwyższym punkcie i nazywa się Górny mostek (Horní můstek). Drugi z
nich- Dolny mostek (Dolní můstek) pochodzi z 1899 roku, znajduje się 92 metry nad dolną częścią
przepaści i dobrze z niego widać dno Macochy. 

PRZEPAŚĆ MACOCHA

To niezwykle urokliwe, drugie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej. To morawskie miasto tętni
życiem  i  przyciąga  autentyczną  czeską  atmosferą.  Stare  Miasto  zachwyca  secesyjnymi  i
neoklasycystycznymi budynkami oraz obfitującymi zielenią parkami. Warto zrobić sobie zdjęcie przy
lokalnym punkcie orientacyjnym - Brno Dragon posąg.  

BRNO


