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Wycieczka objazdowa (Czeskie Zamki) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
Dzień 1 
  
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do 
miejscowości TELCZ zaliczanej do najpiękniejszych miast renesansowych Europy, zwiedzanie wnętrz 
ZAMKU (130 CZK), spacer po starym mieście, czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Taboru, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 2 
  
Śniadanie, wyjazd do miejscowości JINDRICHUV HRADEC, zwiedzanie PAWILONU MUZYCZNEGO  
i CZARNEJ KUCHNI. Następnie spacer po mieście, zwiedzanie m.in. muzeum, w którym znajduje się 
największa na świecie RUCHOMA SZOPKA, czas wolny. Przejazd do miejscowości TRZEBOŃ, zwiedzanie 
ZAMKU, spacer po starym mieście, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
 
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec, realizacja programu Czeskie Zamki, Żywiec.  UWAGA! Miejsce 
podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość 
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 770 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu **/*** w okolicy Taboru (pok. 2, 
3 os. z łazienkami) 
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 
płatne we własnym zakresie) 
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki / przewodnika  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (320 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 1.250 
CZK. Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów.  
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Dzień 3 
 
Śniadanie, wyjazd do miejscowości HLUBOKA NAD WEŁTAWĄ – zwiedzanie ZAMKU 
SCHWARZENBERGÓW  zwanego „Czeskim Windsorem”. Przejazd do CZESKIEGO KRUMLOWA – 
miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie STAREGO MIASTA m.in.: 
RATUSZ, KOŚCIÓŁ ŚW. WITA oraz renesansowy ZAMEK, spacer po ogrodach, czas wolny. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4  
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do renesansowego ZAMKU ORLIK nad Wełtawą – 
zwiedzanie barokowych i rokokowych wnętrz  oraz REJS PO ZALEWIE ORLICKIM. Wyjazd do Polski 
około południa. Powrót do Żywca w godzinach wieczornych. 
 
Program jest ramowy. 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.  
 
Kod oferty: TCZ/33/2017 
 
 
 
 
 


