
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 19/20 maja 2018 z okazji Dnia Matki pt.

KWIATY DLA MAMY
do najciekawszych miejsc na Morawach. Są nimi miasta;

Kroměříž i Luhačovice
PROGRAM
19 maj (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 630  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice,  Ostrawa, Ołomuniec, Kroměříž (Kromierzyż).

Kroměříž - miasto na liście UNESCO zw. Atenami Moraw. Historyczna rezydencja biskupów ołomunieckich od XII w.  Położony nad Morawą 
posiada liczne zabytki architektury,  jedne  z  najcenniejszych  na świecie oraz przepiękne ogrody wpisane również na listę UNESCO. Miasto 
znane od wieków z produkcji i sprzedaży wina.

Zwiedzanie rozpoczniemy od Ogrodów Kwiatowych (Květná zahrada – 110 Kcz ) 
   Ogród Kwiatowy jest  arcydziełem barokowej sztuki ogrodowej w stylu francuskim wpisanym na listę UNESCO. Założony został w latach 1665-1675 przez  już 
Karla von Liechtenstein-Kastelcorn. Autorem projektu byli włoscy mistrzowie Filibert Luchese oraz Giovanni Pietro Tencalla. W centralnym miejscu, wśród 
wzorcowo przystrzyżonych żywopłotów,  stoi charakterystyczna ośmioboczna rotunda z 1674, będąca prawdziwym symbolem miasta. Uwagę przyciąga też długa 
na 224 metry kolumnada, ozdobiona 46 rzeźbami przedstawiającymi postacie z mitologii greckiej i rzymskiej. Można wejść na dach galerii, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na ogrody, szczególnie malowniczy wiosną, chociaż trzeba przyznać, że prezentują się one bajecznie o każdej porze roku. Po bokach znajdują się 
dwie szklarnie, a w jednej z nich urządzono niewielką palmiarnię.

Przejście piesze na starówkę Kroměříža. Obok rynku prawdziwa perła na skalę całej Środkowej Europy – Pałac 
Arcybiskupów Ołomunieckich. Przy pałacu arcybiskupie piwnice winne, założone w 1266 roku. Produkuje się tu 
naturalne wina według norm watykańskich. Piwnice znajdują się 6,5 metra pod ziemią i przez cały rok panuje tam 
mniej więcej stała temperatura – ok. 9-11ºC. Możliwość zwiedzania piwnic i degustacji wina (120 Kcz). Następnie 
zwiedzamy Pałac Arcybiskupi. Pałac to prawdziwa perła na skalę całej Środkowej Europy, my będziemy zwiedzać 
reprezentacyjne sale i zbiory obrazów (160 Kcz). Przejście do Parku Zamkowego. Fragmenty ogromnego Parku 
Zamkowego będziemy zwiedzać w trakcie spaceru

Park Zamkowy, liczący ponad 64 ha, widoczny z każdego okna pałacu. Urzadzony na płaskiej terasie rzeki Morawy, w stylu angielskim został wzbogacony licznymi 
budowlami, takimi jak Kolumnada Pompejska, Pawilon Chinski czy Dwór Maxa.

Przejazd autokarem do hotelu Hvězda*** w  Kroměřížu. Tu zakwaterowanie w pokojach 2 os. Z pełnym węzłem 
sanitarnym, obiadokolacja, nocleg.

20 maja (niedziela) – śniadanie, bufet szwedzki. Przejazd do Luhačovic. Luhačovice są największym uzdrowiskiem na 
Morawach. Niezwykłe budynki sanatoryjne zaprojektowane przez słynnego architekta Dušana Jurkoviča harmonizują 
z pięknem tutejszej przyrody. Jurkovič wykorzystał w swoich projektach motywy ludowej architektury południowo-
wschodnich Moraw. Pod wzglądem wielkości Luhačovice dorównują najbardziej znanym międzynarodowym 
uzdrowiskom. Spacer po uzdrowisku rozpoczniemy od  Luhačovickiej zapory w Pozlovicích. Wśród uzdrowiskowych 
ogrodów zejdziemy do centrum uzdrowiska. Na trasie spaceru; unikalny park rozciągający  się na powierzchni 20 
hektarów. Oprócz alei klonów lub buków rosną kwitnące drzewa liściaste, liczne krzewy, rozmaryny, ozdobne rabaty 
kwiatowe lub trawniki. Niezwykłym miejscem jest Ogród Japoński, który zdobią liczne krzewy, klony drzewne lub łóżka
bambusowe i ozdobne trawy. Możliwość zorganizowania obiadu dla zainteresowanych, ok. 200 Kcz.
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1900.

CENA;  230 zł - członkowie PTTK       210   zł - członkowie SKKT
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW/KL, opieka przewodnika/pilota na całej trasie wycieczki i przewodników 
muzealnych. Nocleg z HB w hotelu Hvězda***.  Pokoje 2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym.
WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (opłata za wejścia do wszystkich 
obiektów, to koszt 390 Kcz). Możliwość zorganizowania obiadu dla zainteresowanych w drugim dniu, ok. 200 Kcz.

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 
do 1700. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, 
ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W 
przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla 
składki normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń PTTK Mysłowice. 
Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej 
rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy
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