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SZCZEGÓŁY CENY 225 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są:  koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na trasie wycieczki,
opieka Pilota, W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW
na trasie wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, opieka Pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów , podatek VAT
,opłaty drogowe i parkingowe.

KROMĚŘÍŽ I DESTYLARNIA ŚLIWOWICY 06.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 10:00 Przyjazd do destylarni Rudolfa Jelíneka  i zwiedzanie 
Godzina 12:00 Przyjazd do Kroměříž przejście Starym Miastem gdzie zobaczymy, kościół NMP, Plac Masaryka,
Rynek Główny, Kościół Św. Maurycego
14:30 Zwiedzanie pałacu arcybiskupiego (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) + galerią obrazów,
+wieża widokowa.
16:30 czas wolny
Godzina 18:30 Wyjazd w drogę powrotną Orientacyjne godziny powrotu 21:00 Podane godziny są orientacyjne (nie
obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Położony na Morawach Kromieryż ma bogatą historię, która sięga XII wieku. Dzięki licznym, dobrze zachowanym zabytkom, często
wymieniane jest jako jedno z piękniejszych miast w Czechach. Musisz go odwiedzić, przede wszystkim przez wzgląd na miejsca, które
wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.W 1997 roku został wybrany najpiękniejszym miastem w Czechach.
Nad miastem dominuje pałacowa wieża, z której szczytu podziwiać można panoramę miasta oraz ogromne tereny ogrodów:
kwiatowego i pałacowego. Pałac usytuowany przy samym rynku jest jednym z najpiękniejszych budowli tego typu w Europie. Barokowy
budynek to symbol ówczesnego bogactwa i znaczenia miasta oraz miejscowego duchowieństwa. Szczególnie zachwycające są wnętrza
pałacu. Kilkadziesiąt komnat, pokojów i sal, których bogactwo wystroju zachwyca i przyciąga nie tylko turystów, ale także filmowców.
W całym kompleksie pałacowym nakręcono kilkadziesiąt filmów i seriali, w tym nagrodzonego ośmioma Oscarami "Amadeusza",
opowiadającego o życiu Mozarta

KROMIERYŻ - KROMĚŘÍŽ

KATOWICE zatoczka  przy  wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska,  6:20 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 6:40
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 7:00
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 7:20
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy 
DTŚ - miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 
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Jest sercem zabytkowej części Kromieryża. Został założony przez biskupa ołomunieckiego Bruna ze Schauenburku w 
drugiej połowie XIII wieku jako nowe targowisko o powierzchni 1 ha. Charakterystycznym punktem rynku jest 
barokowa kolumna maryjna wzniesiona po epidemii dżumy, która dotknęła miasto w roku 1680. Interesująca jest 
także fontanna z roku 1655 wybudowana jako element systemu wodociągowego miasta. Domy mieszczańskie i 
zabudowania kapituły z podcieniami zachowały do dziś swoje wczesnobarokowe fasady oraz typowy renesansowy 
układ.

DUŻY RYNEK

Pałac Arcybiskupi stoi na miejscu pierwotnego romańskiego dworu, który pod koniec XIII wieku został przebudowany 
na gotycki zamek. Ten stał się rezydencją ołomunieckich biskupów oraz ośrodkiem władzy feudalnej. Na początku XVI 
wieku biskup Stanisław Thurzo zaczął przebudowywać zamek. Przebudowę zrealizowano częściowo w stylu 
późnogotyckim, częściowo już renesansowym. Podczas wojny trzydziestoletniej w latach 1643 i 1645 zamek został 
zniszczony przez wojska szwedzkie, a na jego miejscu zbudowano z decyzji biskupa Karola Liechtensteina okazały 
wczesnobarokowy pałac. Formę nadali pałacowi architekci wiedeńskiego dworu cesarskiego Filiberto Lucchese i 
Giovanni Pietro Tencalla. Pałac stał się koroną miasta, które uzyskało książęcy wygląd. Jednak w roku 1752 w mieście 
wybuchł pożar, w którym pałac częściowo spłonął. Po odbudowie nadano pałacowi nowy wystrój w szczególności na 
drugim piętrze, które najbardziej ucierpiało w pożarze.
Biblioteka pałacowa stanowi jeden z najcenniejszych historycznych zasobów bibliotecznych w Republice Czeskiej. W 
roku 2001 liczyła 90 846 woluminów, posiadała 304 rękopisów, 180 pierwodruków. Około 20 000 starodruków 
powstało przed rokiem 1800, a 1 178 druków pochodzi z XVI wieku. Galeria pałacowa w 9 salach została 
wyremontowana i udostępniona w roku 1999. Galeria poprzez swoje pokrewieństwo ze zbiorami królów francuskich 
w Luwrze należy do najlepszych w Europie, a zarazem jest drugą najważniejszą w Republice Czeskiej po Galerii 
Narodowej w Pradze. Znajdują się tu obrazy od gotyku po barok. Najbardziej znanym obrazem jest „Apollo i 
Marsjasz” namalowany przez Tycjana, jedno z jego najwspanialszych dzieł.
Archiwum muzyczne także należy do najważniejszych zasobów w Republice Czeskiej. Zawiera wiele niezachowanych 
gdzie indziej dzieł kompozytorów XVII i XVIII wieku. P. J. Vejvanovský, trębacz polowy, który prowadził zespół 
biskupi, jest reprezentowany przez 130 kompozycji. W zbiorze opracowanym przez profesora J. Sehnala znaleźli się
także tacy kompozytorzy jak W. A. Mozart, J. Haydn, K. Dittersdorf, a także prace arcyksięcia Rudolfa Jana 
(poprawiane ręką L. van Beethovena).

PAŁAC ARCYBISKUPI
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Republika Czeska nie jest tylko krajem piwa. We wschodniej części republiki, na Morawach Wschodnich, już 
od wieków rozwija się tradycja produkcji innych napojów alkoholowych – śliwowicy i destylatów owocowych 
w ogóle. Najsłynniejszą wytwórnią destylatów owocowych jest destylarnia Rudolf Jelínek w Vizovicach. Jej 
korzenie sięgają XVI wieku, choć sama firma została założona w 1894 roku. Dziś destylarnia ta należy do 
największych producentów destylatów owocowych w Republice Czeskiej, a w jej ofercie znajdziemy takie 
specjały jak koszerną śliwowicę, destylat z malin, jarzębu domowego czy czerwonego.
Source: https://www.visitczechrepublic.com

WYCIECZKA SMAKIEM I ZAPACHEM ALKOHOLI

W Vizovicach na Morawach Wschodnich turystów witają z otwartymi ramionami. Czeka na nich zwiedzanie Distillery 
Landu. Można się tam zapoznać z tradycją produkcji śliwowicy na Wołoszczyźnie (tak nazywa się ten region), a także 
z historią i teraźniejszością destylarni.
Podczas zwiedzania zobaczą Państwo przemysłowe urządzenia destylacyjne, które służą do produkcji światowej sławy 
destylatów owocowych oraz poznają zasady ich produkcji. Będą mogli Państwo zobaczyć pomieszczenia, w których 
destylaty dojrzewają i gdzie powstaje jedna z nielicznych czeskich whisky, Gold Cock. Może będą Państwo zaskoczeni, 
ale według niezależnych degustatorów czeska Gold Cock jest zaliczana do smacznych, wysokiej jakości whisky. 
Podczas zwiedzania czeka na Państwa degustacja, oczywiście tylko dla osób pełnoletnich. Na terenie Distillery Landu 
znajduje się sklep firmowy R. Jelínek, gdzie można kupić produkty firm.
Tradycyjnym alkoholem produkowanym obecnie na Morawach jest wino i destylaty owocowe. Od czasów 
średniowiecza aż po dzień dzisiejszy wciąż żywa jest tradycja domowej produkcji alkoholu destylowanego. Obecnie na 
wsi każdy sam poddaje owoce procesowi fermentacji, ale sama destylacja musi się już odbywać się pod nadzorem w 
wyspecjalizowanych gorzelniach. Rudolf Jelínek założył jedną taką destylarnię pod koniec XIX wieku, a już w latach 
30. XX wieku eksportował swoje destylaty do całego świata. Specjalizował się w koszernej śliwowicy, destylacie z 
lokalnej odmiany śliwek. Śliwowica ta jest produkowana do dziś, a eksportuje się ją do USA. Obecnie destylarnia 
posiada setki hektarów sadów nie tylko w Republice Czeskiej, gdzie uprawia się śliwki, morele lub czereśnie, ale także 
za granicą. Na przykład w Chile, skąd pochodzą grusze odmiany Williams.
Source: https://www.visitczechrepublic.com/pl-PL

DESTYLARNIA RUDOLF JELÍNEK


