
CZESKIE ZAMKI 
 

TERMINY: dowolne 
 

 

CENA: 710 PLN +  1300 KĆ 

 

 

    
 
1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bytomia o godz. 7:00. Przekroczenie granicy w Cieszynie. Przejazd do miejscowości Telczyn zaliczanej do najpiękniejszych 

miast renesansowych Europy, zwiedzanie wnętrz renesansowego zamku, spacer po starym mieście, czas wolny. Przejazd do hotelu w 

okolicy Taboru, obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ: 
Śniadanie, wyjazd do miasteczka Hluboka nad Wełtawą - zwiedzanie zamku Schwarzenbergów zwanego czeskim Windsorem. 

Przejazd do Czeskiego Krumlova - miasteczka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starego Miasta a 

w programie m.in.: Ratusz, Kościół św. Wita oraz renesansowy Zamek, spacer po ogrodach, czas wolny. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ: 
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 Trebon, zwiedzanie Zamku, spacer po starym mieście, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ: 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do renesansowego Zamku Orlik nad Wełtawą - zwiedzanie barokowych i rokokowych 

wnętrz oraz proponowany rejs po Zalewie Orlickim. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Powrót do Bytomia w godzinach 

wieczornych. Zakończenie wycieczki. 

 
CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 3 noclegi, wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 
- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 
- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (1300 KĆ / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 
Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

