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SZCZEGÓŁY CENY 299 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie 
zagraniczne NNW na trasie wycieczki, opłaty drogowe i parkingowe, opieka Pilota, opieka Przewodnika, 
bilet na zwiedzanie Zamku Zakupy, Podatek Vat

CZESKA SZWAJCARIA, ZAMEK ZAKUPY, HRENSKO
TERMIN 27.05.2023 

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 2:55
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 3:15
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 3:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1(dawne 870) przy DTŚ.

09:00 Przejazd pod Zamek Zakupy, zwiedzanie z Przewodnikiem, trasa "Zamek pod rządami Ferdynanda
Dobrego", około 50 minut
11:30 Rozpoczęcie zwiedzania: Brama Pravčicka, około 3 godziny, przejście do miasta, czas wolny m.in.
na posiłek
16:00 Przejazd do Hřensko, zwiedzanie miasta z Przewodnikiem
18:00 Wyjazd w drogę powrotną
Planowane godziny powrotu 23:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych.)Kolejność i
trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot/Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Tajemnicza kraina sosnowych lasów i głębokich dolin, wśród których wznoszą się majestatyczne skalne wieże, bramy,
ściany, skalne miasta i labirynty - to właśnie Park Narodowy Czeska Szwajcaria ( Národní park České Švýcarsko).
Wiele skał jest ostoją niezwykle cennych gatunków zwierząt i godnych uwagi roślin.
Historia tego regionu rozpoczęła się przed wieloma milionami lat, gdy na terenach obecnej Czeskiej Szwajcarii
znajdowało się płytkie morze. To na jego piaszczystym dnie narodził się świat piaskowców, skalnych wież, mostów i
bram o najprzeróżniejszych kształtach. Nazwa „Czeska Szwajcaria” powstała poprzez analogię do nazwy „Saska
Szwajcaria” używanej na określenie niemieckiej części Łabskich Piaskowców ( Labské pískovce). Romantyczne miano
to zasługa szwajcarskich malarzy Adriana Zingga i Antona Graffa działających w Akademii w Dreźnie i malujących
krajobrazy doliny Łaby.

CZESKA SZWAJCARIA 
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W drugiej połowie 19 wieku, duży zamek służył jako letnia rezydencja byłego cesarza austriackiego i
ostatniego koronowanego króla czeskiego, Ferdynanda Łagodnego. Do zamku przylega ogród francuski z
geometrycznie przyciętymi krzewami i naturalnym parkiem krajobrazowym. Trasa "Zamek pod rządami
Ferdynanda Dobrego" prowadzi przez pokoje w południowych i wschodnich skrzydłach drugiego piętra,
które zachowały oryginalne dekoracje z 2 połowy 19 wieku i są bogato wyposażone w meble, obrazy,
porcelanę itp. Interpretacja przewodnika koncentruje się na okresie, gdy zamek Zákupy należał do cesarza
Ferdynanda Dobrego, który wraz z żoną cesarzową Marią Anną Karoliną wykorzystywał go jako swoją letnią
rezydencję. Można zobaczyć na przykład zamkową jadalnię, apartamenty cesarza i cesarzowej czy cesarską
windę z 1870 roku. Na trasie znajduje się również trzypokojowy apartament gościnny, w którym
upamiętniony jest inny ważny właściciel zamku - syn Napoleona Orlík, książę Zákupský.

ZAMEK ZAKUPY

Brama Pravčicka jest największą naturalną bramą skalną na naszym kontynencie, jest narodowym
pomnikiem przyrody. Uważana jest za najpiękniejszą formację natury na obszarze Czeskiej Szwajcarii i
stanowi jej symbol. Brama stoi na swoim miejscu od zawsze. Powstała w wyniku trwającego miliony lat
procesu wietrzenia w mniej odpornej części masywu skalnego tworzonego przez bloki z piaskowca wieku
turońskiego. Od samego wejścia na teren rozpoczynają swój bieg utrzymywane szlaki i schody do
poszczególnych punktów widokowych, skąd można zobaczyć Bramę Pravčicką lub podziwiać przepiękne
widoki na bliską i dalszą okolicę.

BRAMA PRAVCICKA

Tajemniczy świat z krystalicznie czystą wodą, wysokimi ścianami skalnymi porośniętymi mchem i anielski
spokój. Takie są wąwozy w okolicach Hřenska. To malownicze miasteczko z domkami otoczonymi
ogródkami jest bramą do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria i jednocześnie miejscem, gdzie rzeka Łaba
opuszcza Republikę Czeską. Wioska Hřensko jest najlepszym miejscem, z którego można wyruszyć po
oznaczonych trasach na odkrycie przepięknej przyrody tego parku narodowego.

HRENSKO


