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SZCZEGÓŁY CENY 450 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie
NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota/Przewodnika, bilet na wjazd kolejką na wieżę
widokową Diana, bilet do Muzeum Becherovki, bilet wstępu na zwiedzanie Zamku Loket, Podatek Vat 

KARLOVE VARY, ZAMEK LOKET, MUZEUM BECHEROVKI
TERMIN 30.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 3:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 2:45
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 2:25
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej/Świętochłowicach
przystanki linii autobusu M1. 

Godzina 10:00 Przyjazd do uzdrowiska Karlove Vary. Zwiedzanie miasta z Przewodnikiem. W
trakcie zwiedzania czas wolny m.in. na posiłek/zakup pamiątek
Godzina 16:30 Przejazd do Loket, zwiedzanie Zamku
Godzina 18:00 Wyjazd w drogę powrotną. Planowane godziny powrotu 01:00  dnia 01.05.2023r.
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Karlowe Wary to od setek lat jedno z najważniejszych i najpopularniejszych uzdrowisk Europy, które swoją
pozycję zawdzięcza bijącym w mieście gorącym źródłom. Mówi się o tym, że jest to miasto 12 źródeł,
chociaż źródeł jest tu dużo więcej. Karlowe Wary to prawdziwy klejnot wśród uzdrowisk. Znajdziemy tu
ekskluzywne domy zdrojowe i eleganckie kolumnady a wszystko to położone pięknie w zalesionej dolinie.
Wszystko to sprawiło, iż na leczenie przyjeżdżały tu ważne osobistości świata towarzyskiego i artystycznego
Europy. W zabytkowym centrum położonym nad rzeką Teplą podczas spaceru można skosztować wody z
leczniczych źródeł i zobaczyć najważniejsze budowle miasta: Teatr Miejski, Carskie Łaźnie, kościół pod
wezwaniem Św. Marii Magdaleny a także Muzeum Becherovki.  Na zakończenie warto jeszcze raz spojrzeć
na to przepiękne miasto z góry wjeżdżając kolejką linową na wieżę widokową Diana, skąd roztacza się
przepiękny widok.

KARLOVE VARY
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Kamienny zamek królewski Loket to ponad 800-letnia rezydencja, górująca na granitowym masywie,
który przepływa wokół rzeki Ohře. Prawdopodobnie został założony jako twierdza graniczna. Zamek
służył królom, Šlikom i panom Plauen, mieszczanom Loket, a w 19 i 20 wieku również jako więzienie.
Krótko po 1989 roku został otwarty dla publiczności, trasa zwiedzania prowadzi przez wystawy
porcelany, zbiory dawnego muzeum miejskiego, muzeum broni do pomieszczeń dawnego więzienia,
gdzie obecnie znajduje się imponująca i autentyczna wystawa tortur. 
26-metrowa romańska wieża jest najbardziej znanym zabytkiem zamku Loket. Oferuje piękny widok na
okolicę, a na planie kwadratu kryją się pozostałości salonu z kominkiem i prevét (średniowieczną
toaletą) oraz smokiem Loket.

ZAMEK LOKET

Dom Centrum Turystycznego Becherovka znajduje się w Karlowych Warach – miejscu narodzin
tradycyjnego likieru ziołowego. Zabytkowy budynek został zbudowany przez Jana Bechera w 1867
roku i służył jako oryginalna fabryka przez ponad 100 lat. Zapoznaj się z historią kultowego czeskiego
likieru dzięki wyjątkowym przedmiotom należącym do rodziny Becher. Historyczne butelki Becherovki
i wiele więcej również czekają na Ciebie. Interaktywna część wystawy pozwoli zobaczyć i chłonąć
zapach ziół i przypraw, z których powstaje Becherovka, lub przenieść bezpośrednio na linię
rozlewniczą za pomocą wirtualnej rzeczywistości. W budynku znajduje się również oficjalny sklep, w
którym można znaleźć butelki i inne pamiątki.

Odkryj dziedzictwo Becherovki i unikalny proces produkcji, który jest owiany tajemnicą otaczającą
słynną recepturę, która nie zmieniła się od 1807 roku. Pod koniec wycieczki będziesz cieszyć się
degustacją produktów.

MUZEUM BECHEROVKI


