CZECHY – MORAWY „Zamek Bouzov i Jaskinia Javoricka”
Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Bouzov

Dla kogo? Turyści indywidualni / grupy zorganizowane
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec - Bouzov – Żywiec
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Osoba dorosła: 139 PLN/os (min. 40 os) lub 90 PLN/OS + 280 KCZ
Dziecko 4-12 lat: 109 PLN /os lub 79PLN/OS + 180 KCZ
- transport komfortowym autokarem / busem,
- wstęp do jaskini Javoricka
- wstęp do zamku Bouzov
- opieka pilota wycieczek,
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU)
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przyjazd do Bouzova.
Zobaczymy słynny zamek Bouzov, jest to miejsce, którego nie można ominąć. Zwiedzający mogą się
przenieść w czasy, kiedy znajdowała się tu siedziba zakonu krzyżackiego. Jest najczęściej odwiedzanym
zabytkiem Moraw Środkowych i jednym z najbardziej popularnych zamków w Republice Czeskiej. Można go
zobaczyć też w wielu bajkach i filmach - monumentalna budowla jest bardzo atrakcyjna dla filmowców.
Zamek służy często za plener filmowy. Nakręcono tu m.in. znaną również w Polsce serie baśni
filmowych włoskiego reżysera Lamberta Bavy o księżniczce Fantaghiro. Czas wolny na obiad.
Następnie przejazd do Jaskini Javorickiej, która skrywa w sobie rozległy system korytarzy, komór
i przepaści podziemnych z przepiękną dekoracją naciekową. Zwiedzając jaskinię można poznać wiele
różnych postaci owych dekoracji, od drobnych, kruchych stalaktytów, aż po ogromne stalagmity i potężne
kaskady w niesamowitych kolorach. Ich niesamowite piękno widoczne jest przede wszystkim w Komorze
Gigantów o wysokości 18 metrów, która należy do największych przestrzeni podziemnych w Republice
Czeskiej. Rarytasem jaskini są nacieki, które powstały wbrew prawom przyciągania ziemskiego. Przyjazd do
Żywca około godziny 21:30.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej!
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.).
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument
tożsamości: dowód osobisty bądź paszport.
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