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SZCZEGÓŁY CENY 269 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, bilet wstępu do Skalnego Miasta Adrspach, bilet wstępu na łódź w Skalnym Mieście Adrspach.
Podatek Vat, 
Dla chętnych możliwość zwiedzenia we własnym zakresie kompleksu Kuks. W cenie około 370 koron
ok. 73 zł, będą mogli Państwo zwiedzić niezwykłe atrakcje Kuks: szpital, kaplica i apteka (płatne
gotówką, w koronach czeskich u pilota w autokarze).

CUDA NATURY - CZESKIE SKALNE MIASTO ADRSPACH, KUKS
TERMIN 07.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy głównym wejściu do MCK, ul. Olimpijska, godzina 3:50
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:10
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 4:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej/Świętochłowicach -
przystanki linii autobusu nr M1

Godzina 9:00 przyjazd do Adrspach
Godzina 12:00 rejs łodzią w Skalnym Mieście Adrspach (w razie niepogody łódka nie pływa)
Godzina 13:15 przyjazd do Kuks, czas wolny m.in. na posiłek w doskonałej, tutejszej restauracji
Godzina 14:45 spacer przez Dolinę Łaby, zwiedzanie kompleksu Kuks: budynku szpitala, kaplicy
Hrabiego Antoniego Sporka (dobrowolne) zwiedzanie tarasów.
Godzina 17:30 wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjna godzina powrotu 22:00

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Pomnik dziedzictwa narodowego. Barokowy zespół budowli dawnych łazienek, pałacu i szpitala
(przytułku) z kościołem pw. Świętej Trójcy i zachowaną w oryginalnym stanie barokową apteką
przyklasztorną, wybudowany w końcu XVII w. Najcenniejszym elementem obiektu jest unikalny zbiór
barokowych rzeźb autorstwa Macieja Bernarda Brauna przedstawiający alegorie cnót i przywar.
Główna trasa zwiedzania prowadzi zwiedzających przez pomieszczenia szpitala w Kuksie, m.inn.
główną salę dawnego szpitala, kościół Najświętszej Trójcy, zakrystię czy barokową aptekę. Zdobiące
ściany obrazy przedstawiają osobę F. A. Šporka. Podziwiać można tu również malowidła naścienne z
tematyką „tańca śmierci“. Cykl pięćdziesięciu obrazów przedstawia równość ludzi w obliczu
śmierci.Warto również zwiedzić Czeskie Muzeum Farmacji z rzadką zabytkową apteką. Do szpitala
należy również ogród, w którym uprawiane są zioła i rośliny lecznicze, oraz sad owocowy.

KOMPLEKS KUKS

Czeskie Skalne Miasto Adrspach to perła Sudetów Środkowych. Formacje skalne znajdujące się w
głównej części rezerwatu, zachwycą nawet najbardziej wybrednych zwiedzających. Dzięki swojemu
bajkowemu urokowi i niewyczerpanej liczbie formacji skalnych, to najchętniej odwiedzane miasto
skalne w Czechach . To piękne miejsce oferuje nam skalne formacje o fantazyjnych kształtach,
monumentalne ściany, kaniony, wąwozy i labirynty skalnych wież, piękne wodospady i szmaragdowe
jeziorko. Na trasie możemy podziwiać formacje z piaskowca o nazwach Kochankowie, Cukrowa
Bochenek, Dzban, Szezlong Babci,… - zgodnie z formą, którą przypominają, nazwali je wspinacze.
Skały są dostępne przez cały rok.

CZESKIE SKALNE MIASTO

Niewielkie jeziorko na terenie skalnego miasta służyło w przeszłości do spławiania ściętych drzew.
Jednak od czasu, gdy przed ponad 150 laty po jeziorku przepłynęła pierwsza łódka z turystami, sposób
jego wykorzystania się zmienił i rejsy łódką organizowane są do dziś. Woda odpływająca z jeziora
spływa Wielkim wodospadem, który zamarza w zimie, pokazując swoje drugie niezwykłe oblicze.

JEZIORKO SKALNE


