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SZCZEGÓŁY CENY 225 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie
NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu na zwiedzanie Zamku Frydlant, bilet
wstępu na zwiedzanie Pałacu Frydlant,  Podatek Vat 

ZAMEK FRÝDLANT, NIEZWYKŁA RESTAURACJA - WIELKA 
BECZKA "OBŘÍ SUD", ŚWIERADÓW ZDRÓJ  
TERMIN 29.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 5:15
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:00
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 4:45
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 4:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu M1. 

Godzina 9:45 Przyjazd na Parking przy Zamku Frýdlant
Godzina 10:00 Zwiedzanie Zamku Frýdlant ok. 60 min., zwiedzanie Pałacu Frýdlant ok. 60 min.,
czas wolny na zwiedzanie ogrodów zamkowych/zdjęcia
Godzina 13:30 Przejazd pod Restaurację Obří sud (Wielka Beczka), czas wolny na posiłek ok. 1
godz. 
Godzina 15:15 Przejazd do Świeradowa Zdrój, spacer z Przewodnikiem po najważniejszych
miejscach w centrum Świeradowa Zdrój. Czas wolny około 2 godziny. W czasie wolnym polecamy
wejście na wieżę widokową SKY WALK!
Godzina 18:15 Wyjazd w drogę powrotną. Planowane godziny powrotu 23:00 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Świeradów to malowniczo położone w sercu Gór Izerskich uzdrowisko (450 - 650 m. n.p.m.). Wyjątkowy,
uzdrawiający mikroklimat, bogactwo tutejszych wód mineralnych sprawia, że Świeradów słynie już od
kilkuset lat ze swoich uzdrowiskowych możliwości. Tutejsze Góry Izerskie zachęcają do uprawiana turystyki
pieszej i rowerowej, w mieście i okolicy działa kilka wyciągów narciarskich. Na szczególną uwagę zasługuje
wybudowana w 2008 roku kolej gondolowa na Stóg Izerski. Kolejka jest czynna zarówno w sezonie letnim
jak i zimowym. DOM ZDROJOWY w Świeradowie - piękna budowla położona w centrum, otoczona parkiem
- najbardziej rozpoznawalny element Uzdrowiska Świeradów. Posiada wysoką na 46 m wieżę zegarową oraz
najdłuższą (80m) wśród dolnośląskich uzdrowisk Halę Spacerową o modrzewiowej konstrukcji, z piękną
roślinną polichromią, witrażami i herbem rodziny von Schaffgotsch umieszczonym nad sceną. Przy wejściu
do Hali Spacerowej znajduje się źródło wody pitnej (szczawy radonowo-żelaziste).

UZDROWISKO ŚWIERADÓW ZDRÓJ

https://www.zamek-frydlant.cz/pl
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0abab160a2ebf349JmltdHM9MTY3NjMzMjgwMCZpZ3VpZD0xNDNjNmZjNC03Y2M0LTYzNTctMzE5MC02MDM0N2QxYjYyNzkmaW5zaWQ9NTE2NA&ptn=3&hsh=3&fclid=143c6fc4-7cc4-6357-3190-60347d1b6279&psq=restauracja+obi+sud+kontakt&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ29yeWl6ZXJza2llLnBsL2luZGV4LnBocD9maWxlPWFydCZhcnRfaWQ9MjA5&ntb=1
https://www.zamek-frydlant.cz/pl
https://www.zamek-frydlant.cz/pl
https://www.zamek-frydlant.cz/pl


B I U R O  P O D R ÓŻY  M O B I L E  T O U R
W W W . M O B I L E T O U R . P L

MobileTourBP Mobile.Tour kontakt@mobiletour.pl 883-777-209

Górująca nad miastem wieża robi niesamowite wrażenie! Wyjątkowa atrakcja wznosząca się nad
miastem Świeradów-Zdrój zaprowadzi Cię na wysokość 62 metrów, skąd roztacza się widok na
romantyczną zabudowę uzdrowiska oraz piękno przyrody. Zachwycająca konstrukcja jest uzupełniona o
edukacyjne, kulturowe oraz ekstremalne elementy, które napotkasz w trakcie spaceru po łagodnie
wijącej się kładce o długości 850 metrów. Kiedy dotrzesz na samą górę, będziesz mógł odpocząć na
siatce w kształcie kropli lub wejść na szklaną platformę i poczuć, jakby Twoje ciało unosiło się w
powietrzu. Wycieczkę zakończysz jazdą 105-metrową zjeżdżalnią. W kilka sekund wrócisz z chmur na
ziemię. Jesteś gotowy by sięgnąć chmur? Zapraszamy do odwiedzin w SkyWalk Świeradów-Zdrój gdzie
na odkrycie czeka piękno Masywu Śnieżnika

SKY WALK-NAJWIĘKSZA W POLSCE ŚCIEŻKA W CHMURACH 
I JEDYNA DOSTĘPNA PO ZMROKU

Frýdlant to jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków w Republice Czeskiej. Pierwotny zamek z
połowy XIII wieku, rozbudowany w XVI wieku przez renesansowy pałac, w XVII wieku stał się
własnością słynnego dowódcy Albrechta z Wallensteina. Ostatni właściciele, rodzina Clam-Gallas,
udostępnili zbiory zamkowe już w 1801 r., dzięki czemu Frýdlant jest najstarszym muzeum zamkowym
w Europie Środkowej. Wejście do zamku jest takie samo jak dwieście lat temu przez most zwodzony.
Ze szwedzkiego dziedzińca ścieżka prowadzi do dużego dziedzińca zamkowego i stamtąd stroma
ścieżka prowadzi do zamku. Wystawa obejmuje na przykład starą i nową zbrojownię, dwór, pokój
dziecięcy, łazienkę i funkcjonalną kuchnię. Wszystkie pokoje wyposażone są w oryginalne meble,
obrazy, porcelanę i inne akcesoria.

ZAMEK FRÝDLANT - NAJSTARSZA WYSTAWA W EUROPIE 
ŚRODKOWEJ

To restauracja, którą znajdziemy tuż po drugiej stronie polsko - czeskiej granicy nad kurortem Lázně
Libverda. Ta nietypowa restauracja powstała w 1931 roku na zboczu Závornika. Z tarasu widokowego
restauracji rozpościera się piękny widok na Góry Izerskie i położony niżej kurort Lazne Libverda.
Pierwowzorem Wielkiej Beczki była restauracja w Javorniku Grzbiecie Ještěd , która nie dotrwała do
naszych czasów, bowiem spłonęła w 1974r. Restauracja to tak naprawdę ogromna beczka na wino lub
piwo. Ma wysokość 11,4 m, długość 14,15 a szerokość 10,5 m. Beczka ma pojemność 10 000
hektolitrów a budowało ją dwunastu cieśli, sześciu murarzy i trzech stolarzy. Wewnątrz znajduje się
sala taneczno - bankietowa, która pomieści 160 osób!

OBŘÍ SUD - RESTAURACJA W WIELKIEJ BECZCE
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