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SZCZEGÓŁY CENY 410 zł/os. + 240 koron czeskich/os. dorosła 190 koron czeskich
Dziecko/Uczeń/Senior -  bilet wstępu na Zamek 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie
zagraniczne NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka  Przewodnika/Pilota, 
Podatek Vat, 50 minutowy rejs tratwą, bilet wstępu na Zamek 

CZESKI KRUMLOV: ZAMEK, REJS TRATWĄ, STARE MIASTO
TERMIN 03.05.2023 

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 3:05
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 3:25
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 3:45
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1(dawne 870) przy DTŚ.

Godzina 9:45 Przyjazd do Krumlova, zwiedzanie Zamku 
Godzina 12:00 Spacer z Przewodnikiem po mieście, plus czas wolny na posiłek
Godzina 16:00 Rejs tratwą, około 50 minut
Godzina 17:30 - 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

Uwagę każdego, kto przyjeżdża do Czeskiego Krumlova (Český Krumlov), przykuwa monumentalna
panorama tutejszego zamku górującego nad malowniczą renesansową architekturą miasteczka leżącego u
jego stóp. Spacer historycznym centrum miasta o niepowtarzalnym średniowiecznym charakterze rozwieje
wszelkie wątpliwości, dlaczego Czeski Krumlov został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na jednym z brzegów Wełtawy połączonym z zamkiem niewielkim mostem znajduje się stare miasto
zabudowane unikatowymi, powstałymi jeszcze w średniowieczu domami mieszczańskimi, w których mieści
się dziś wiele restauracyjek, a także kościół św. Wita, miejsce pochówku Rožmberków. Przechadzka po
malowniczych miejskich uliczkach, podziwianie wielobarwnych fasad tutejszych mieszczańskich domów,
wizyta w którymś z tradycyjnych sklepików oraz udział w jednej z wielu imprez kulturalnych to najlepsze
sposoby na poznanie bajecznego piękna historycznego centrum Czeskiego Krumlova, miasta, które możny
ród Rožmberków wybrał na swą główną siedzibę. Rožmberkowie należeli do najbogatszych rodów w
królestwie. Stopniowo pod ich panowaniem znalazła się większa część południowych Czech, gdzie pod
wpływem włoskiego renesansu budowali miasta i reprezentacyjne siedziby, przyczyniając się tym do
rozwoju całego kraju.

CZESKI KRUMLOV
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Tuż za zamkową bramą znajduje się świat eleganckich budynków i przestronnych dziedzińców. Koniecznie
trzeba zobaczyć niedźwiedzie mieszkające w fosie zamku, które stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych
miasta. W zamku wytyczono kilka tras zwiedzania, w ramach których można zapoznać się z życiem tutejszej
arystokracji lub obejrzeć wspaniale zdobioną salę balową czy rzadko spotykany teatr barokowy, jeden z
najlepiej zachowanych tego typu obiektów na świecie.
Nieodłącznym elementem wizyty na zamku w Czeskim Krumlovie jest wejście na Wieżę Zamkową, skąd
roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na malowniczą starówkę. Zwiedzając zamek, nie można
zapomnieć także o rozległych ogrodach, gdzie często odbywają się przedstawienia, które ogląda się z jedynej
w swoim rodzaju obrotowej widowni. 

ZAMEK KRUMLOV

Tratwa sterowana przez dwóch flisaków w autentycznych strojach z epoki to okazja, by obejrzeć wiele
najważniejszych zabytków Krumlova, w tym pałac krumlovski, z nietypowej perspektywy powierzchni rzeki
Wełtawy. Firma prowadzi historyczne spływy drewniane od 2004 roku. Kontynuuje tradycję, która istnieje
tu od wieków. Pierwsi flisacy pojawili się na Wełtawie w średniowieczu. Ze względu na brak kolei i
nieprzenikniony teren, żegluga rzeczna była najłatwiejszym sposobem transportu drewna i innych
surowców, np. soli. Pnie drzew podróżowały z gór Sumava do Pragi, a nawet dalej. W górnym biegu, ze
względu na szerokość koryta rzeki, pnie płynęły pojedynczo. Następnie były wiązane razem w tzw. cumach,
które znajdowały się również w mieście Cesky Krumlov. Od tego momentu możemy mówić o drewnianych
tratwach, jakie znane są tu do dziś.
Rafting Cesky Krumlov oferuje unikalny rejs widokowy na modelu historycznej drewnianej tratwy. Podczas
rejsu dowiesz się ciekawych rzeczy o drewnianej tratwie, ale także o Ceskim Krumlovie.
Rejs przez centrum miasta, meandry Cesky Krumlov, i kończy się na Browar Cesky Krumlov, w centrum
miasta.

REJS TRATWĄ


