
 

 

Siedziba Firmy: 34-210 Zembrzyce  Ul. Krakowska 691   

NIP: 552-146-09-07         www.Max-Travel.pl 

Biuro: Sucha Beskidzka 34-200 Ul. Mickiewicza 54a  

Tel: 509 543 008                   Max-Travel@Wp.pl 

CENA ZAWIERA: 

✓ Przejazd komfortowym autokarem 

✓ 2 noclegi w hotelu 3***, pokoje  

2-osobowe 

✓ Wyżywienie HB: 2 śniadania,  

2 obiadokolacje 

✓ Opłaty parkingowe i drogowe 

✓ Opiekę pilota 

✓ Ubezpieczenie KL, NNW, Bagaż 

✓ Podatek VAT 

CENA NIE ZAWIERA: 

× Dopłaty do pokoju 1-osobowego 

× Napojów do obiadokolacji 

Organizator wyjazdów zagranicznych i krajowych  

 

CZESKIE SANKTUARIA!!! 
TERMIN: 14.10.-16.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DZIEŃ 

Zbiórka przy kościele w Zembrzycach we wczesnych godzinach rannych, Msza Święta, 

pakowanie bagaży i wyjazd w kierunku Czech. Przyjazd do Ołomuńca, zwiedzanie 

zabytkowej starówki, wpisanej na światową listę UNESCO, kolumna morowa, w której 

wnętrzu znajduje się kaplica, wspaniała Katedra czy barokowe fontanny, to niektóre perełki 

dawnej stolicy Moraw. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Pragi (jeżeli czas pozwoli to 

zatrzymamy się w Brnie aby nawiedzić Katedrę Św. Piotra i Pawła oraz zobaczyć Zamek 

Spielberg). Przejazd na nocleg w Pradze, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

II DZIEŃ 

Rano po śniadaniu całodzienne zwiedzanie stolicy Czech, zwiedzimy m. in.: Hradczany  

z Katedrą Św. Wita, Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Mała Strana  

z Kościołem Św. Mikołaja, Most Karola, Starówkę z Ratuszem, Basztę Prochową itd.  

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (w tym dniu Msza Święta) 

 

III DZIEŃ 

 Rano po śniadaniu pakowanie bagaży i przejazd do Pribram, miasteczka położonego  

u stóp „Świętej Góry”, określanej mianem „duchowego serca Czech”. Od wieków cudowna 

Figura Maryi przyciąga rzesze pielgrzymów z całego świata. Po zwiedzaniu wyruszymy  

w drogę powrotną, jeżeli wystarczy czasu, to zatrzymamy się w Kutnej Horze z wizytą  

w kościele cmentarnym Wszystkich Świętych zwanym kaplicą Czaszek. W kaplicy 

znajdują się szczątki 40–70 tys. ofiar epidemii dżumy z połowy XIV w., wojen husyckich  

w XV w. oraz wojny trzydziestoletniej w XVII w. Czaszki i kości posłużyły jako materiał 

konstrukcyjny dla stworzenia niemal całego wystroju obiektu, w tym kapliczek, ołtarzy, 

żyrandoli. Po zwiedzaniu dalsza podróż do Polski. Planowany przyjazd do Zembrzyc  

w godzinach nocnych. (w tym dniu Msza Święta) 

 

  

 

CENA: 990zł + wstępy (ok. 500 kć) 

http://www.max-travel.pl/
mailto:Max-Travel@Wp.pl

