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SZCZEGÓŁY CENY 269 zł/os dorosła 229 zł/os. senior/uczeń/dziecko do lat 5 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU
EUROPA na trasie wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, opieka Pilota, opieka licencjonowanego Przewodnika,
bilet wstępu na zwiedzanie Zamku Bouzov z Przewodnikiem (trasa podstawowa - wycieczka po
reprezentacyjnych pomieszczeniach zamku), wejście na Wieżę Dźwięku, podatek VAT.

ZAMEK BOUZOV, OŁOMUNIEC
TERMIN 13.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 7:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 6:40 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 6:20
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 6:10
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej. 

Godzina 09:50 Przyjazd na parking pod Zamkiem Bozuov
Godzina 10:00 Zwiedzanie zamku Bouzov z Przewodnikiem - wycieczka podstawowa około 50 minut,
wejście na Wieżę Dźwięku około 2o minut
Godzina 13:30 Przejazd do Ołomuńca. Zwiedzanie miasta z Przewodnikiem około 2 godziny. Czas wolny
m.in. na posiłek/zakup pamiątek. 
Godzina 17:00 - Wyjazd w drogę powrotną
Planowane godziny powrotu 20:00 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik).

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Romantyczny zamek założony na przełomie trzynastego i czternastego wieku znajduje się w
malowniczym krajobrazie Litovel i Mohelnicko. Do 1696 roku był na przemian własnością członków
różnych rodów czeskich i morawskich, następnie majątek z zamkiem kupiły Krzyżacy. Od 1945 roku
jest własnością państwa. W 1999 roku został uznany za narodowy zabytek kultury.
Trasa podstawowa wiedzie przez:
stare biuro, prywatne mieszkanie Eugene, sala schodowa, sypialnia arcymistrza, gabinet arcymistrza,
pokój zatoki, sala myśliwska, sala rycerska, sala kapitulna, kaplica, zbrojownia.
Wieża Dźwięku Wejdź na najwyższą wieżę Dźwięku!

ZAMEK BOUZOV
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Stutysięczne miasto położone w samym sercu Moraw. Uznawane za jedno z najpiękniejszych w Europie
Środkowej. Z bogatą historią. Miasto pałaców, świątyń i barokowych fontann. Jest kilka powodów, dla
których warto odwiedzić to miasto. Miłośnicy zabytków będą zachwyceni – pod względem ich ilości w
Czechach Ołomuniec ustępuje tylko Pradze. Zresztą, nie ma się co dziwić. Już w XI wieku istniało tu
biskupstwo, w 1573 roku powstał tu uniwersytet. Dzięki dogodnemu położeniu i szybkiemu rozwojowi,
Ołomuniec przez lata przyciągał wybitnych artystów, uczonych i handlarzy. To właśnie oni nadali temu
miasto niecodzienny klimat. Wyjątkowość miasta przejawia się między innymi w jego budowlach. Świątynie
są tu monumentalne, pałace wystawne, a barokowe fontanny… po prostu piękne! Ale Ołomuniec to nie
tylko zabytki – to także miasto studentów, parków, rozrywki oraz sportu. Od 2009 roku działa tu
nowoczesny aquapark z atrakcjami wodnymi i miejscami do wypoczynku. W ścisłym centrum miasta
znajduje się kilka wartych uwagi kościołów. Wśród nich można wymienić chociażby późnogotycki kościół
św. Maurycego, Kościół Mari Panny Śnieżnej. Jednak najbardziej rozpoznawalnym i chyba najpiękniejszym
kościołem w Ołomuńcu jest Katedra św. Wacława. Charakterystyczna fasada świątyni jest nieodłączną
częścią panoramy miasta.  Ale Ołomuniec to przede wszystkim piękny rynek, a w zasadzie nawet dwa:
górny i dolny. Na Rynku Górnym mieści się Kolumna Trójcy Przenajświętszej. To unikatowe dzieło liczące
aż 32 metry. W 2000 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – nie
tylko za swoje nadzwyczajne rozmiary, ale również za precyzję i rozmach zdobień rzeźbiarskich. Rynek
Dolny jest nieco bardziej na uboczu, dzięki czemu sprawia wrażenie nieco bardziej klimatycznego. Tutaj
także mieszczą się pięknie rzeźbione fontanny (Neptuna, Jowisza) oraz Kolumna Mariacka (wybudowana
po epidemii dżumy).
Źródło: Ołomuniec w jeden dzień - co zobaczyć? największe atrakcje (szerokadroga.pl)

OŁOMUNIEC

https://szerokadroga.pl/2018/04/olomuniec-w-jeden-dzien/

