
 

e-mai: biuro@wroclawianka.eu, tel. 733-909-902 

 

Morawy "Szlakiem czeskiego wina i zabytków" 
6-7.10.2018 r. 

530 zł/os. 
Zapisy do 30.08. na adres: biuro@wroclawianka.eu 

 

 
 

PROGRAM: 
 
Dzień 1. (6.10 - sobota) 
1) Wyjazd z Wrocławia w godzinach porannych.  
2) Przejazd do Trebic. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.  
3) Przejazd do Vatlic, gdzie odbędzie się degustacja 5 gatunków morawskiego 
wina.  
4) Zakwaterowanie w hotelu, w pokojach 2- i 3-osobowych, obiadokolacja. 
 
Dzień 2. (7.10 - niedziela) 
1) Śniadanie, wykwaterowanie. 
2) Lednice.  Zwiedzanie wyjątkowego kompleksu parkowego pełnego 
szlachetnych drzew, romantycznych budowli, stawów i przepięknych zakątków. 
Zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę UNESCO i nazywany jest 
Ogrodem Europy. 
3) Mikulov.  Zwiedzanie starówki oraz Muzeum Winiarstwa. 
4) Znojmno to jedno z najstarszych miast morawskich z pięknymi zabytkami oraz 
znojemskimi podziemiami z XIII-XVII w.  
5) Obiad, wyjazd do Polski ok. godz.17.00. 
  
 
 

mailto:biuro@wroclawianka.eu
mailto:biuro@wroclawianka.eu


 

e-mai: biuro@wroclawianka.eu, tel. 733-909-902 

 
 
Cena: 530 zł/os. zawiera: 

✔ przejazd autokarem w dwie strony, 

✔ jeden nocleg, 

✔ wyżywienie: 1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie ,1 x obiad,   

✔ opiekę doświadczonego pilota podczas całej wycieczki,  

✔ oprowadzanie przez licencjonowanego przewodnika, 

✔ bilety wstępów do w/w obiektów, 

✔ ubezpieczenie KL. 
  
Uwaga! 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania, które 
może zajść w zależności od warunków atmosferycznych oraz godzin otwarcia 
zwiedzanych obiektów. Ostateczną kolejność programu ustala pilot  
w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 
2. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać dokument uprawniający  
do przekroczenia granicy (paszport lub dowód osobisty). 
  
Zapisy do dnia 30.08.2018 r. na adres: biuro@wroclawianka.eu. Więcej 
informacji udziela Alina Filipowicz pod nr tel. 733-909-902. 
  
Obowiązuje wpłata zaliczki do dnia 30.08. w wysokości 200 zł/os. na konto Biura 
o numerze 06 1140 2004 0000 3902 7585 1227.  W tytule przelewu należy podać 
imię i nazwisko uczestnika wycieczki oraz nazwę "Morawy", przykład:  
Jan Kowalski, Morawy.  
  
 
Zapisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych: 
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie  danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon, PESEL) przez 
administratora danych, którym jest Alina Filipowicz w celach realizacji wycieczki, 
natomiast adres e-mail w celach przesyłania informacji o aktualnych wycieczkach 
i artykułach o tematyce podróżniczej. Każdy ma prawo dostępu do swoich 
danych i możliwość ich poprawienia. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może 
skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w wycieczce oraz otrzymywania 
informacji o aktualnych wycieczkach i artykułach o tematyce podróżniczej. 
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