
 

 

Akademickie Koło, Oddział i Okręg 

Lublin SBP zapraszają na wycieczkę 

edukacyjno-turystyczną 
 

Morawy na liście UNESCO 
26 – 28 kwietnia 2019 r.  

 

 

PROGRAM: 

1. dzień – 26.04.2019 /piątek/ 

 wyjazd z Lublina o godz. 5.00; 

 Kromeriż - Zamek Arcybiskupi (zabytkowe sale ze 

stylowymi wnętrzami, galeria obrazów, cenne archiwum 

muzyczne, zabytkowa biblioteka oraz bogaty zbiór 

numizmatyczny), nieopodal znajduje się piękny ogród 

biskupi. Cały kompleks na liście UNESCO; 

 Brno  - Biblioteka (Moraviana i J. Mahena), berneńskie 

pałace i kamienice Starego Miasta; 

 obiadokolacja i nocleg. 

 

2. dzień – 27.04.2019 /sobota/  

 śniadanie; 

 Brno - Biblioteka J. Mahena; 

 Valtice - Lednice – znajduje się tu neogotycki zamek 

otoczony parkiem, a w sąsiedniej miejscowości Valtice 

piękny pałac z rozległymi ogrodami. Posiadłości te należały 

do arystokratycznego rodu Liechtensteinów. Znajdziemy tam 

ruiny średniowiecznego gródka, antycznego akweduktu, 

minaret turecki oraz monumentalny łuk zwycięstwa. Całość 

jest wpisana na listę UNESCO;   

 Mikulov – barokowy zamek z uroczą starówką. Stąd roztacza 

się piękny widok na dolinę rzeki Morava i Dunaju. Okolice Mikulova są głównym regionem 

winnic na Morawach; 

 obiadokolacja z degustacją win. 

 

 3. dzień – 28.04.2019 /niedziela/  

 śniadanie; 

 Brno – Katedra i Teatr Narodowy; 

 Ołomuniec – historyczna stolica Moraw. Stare Miasto jest 

drugim, po centrum Pragi, największym zespołem 

zabytkowym w Czechach. Zabudowa w stylu 

renesansowym i barokowym. Stojąca na Górnym Rynku 

kolumna Trójcy Przenajświętszej jest wpisana na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO; 

 Powrót do Lublina w godzinach nocnych.  

 

 

Całość wycieczki jest wkomponowana w Dni Kultury Polskiej na Morawach. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Valtice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liechtensteinowie


 

 

 

 

Cena: 630 zł / osoba (Przy 45 osobach płacących) 
                              

Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 
 

Cena nie zawiera biletów wstępu. 

 

 

Świadczenia: 

− transport autokarem 

− zakwaterowanie – pokoje dwu-osobowe z łazienkami  

− wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, obiadokolacje) 

− ubezpieczenie KL, NNW 

− opłata na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  

- opieka miejscowego pilota, który pokaże nam architektoniczne skarby Moraw i wiele ciekawostek                         
 

Osoba do konsultacji z ramienia SBP: Marian Butkiewicz, Prezes Oddziału Lublin SBP 

(marian.butkiewicz@poczta.onet.pl, mobil: 502 722 664)  

 

Wycieczkę obsługuje firma Astur - sprawdzana przez nas od wielu lat. 

Pieniądze prosimy wpłacać bezpośrednio w biurze Asturu na ul. Głębokiej (Skwer Ofiar Wołynia) 

lub na konto. Wymienioną kwotę można wpłacać w ratach lub w całości do końca marca 2019 r. 

 

Nr. Konta:     Bank PKO B.P.  VI o/Lublin      83 1020 3176 0000 5002 0059 1289 

  

   

 

Wycieczkę obsługuje: 

 
ASTUR Sp. z o.o.   20-827  Lublin,   ul. P. Gojawiczyńskiej 9,                                                                                                                                                                               

tel. (0048 81) 532-98-64,      fax. 81-532-44-70,     www.astur.com.pl,   e-mail: info@astur.com.pl 
 

 

  
 

 


