
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Morawy Środkowe – wybrane atrakcje 
Termin 17 marca 2018 

 

Bouzov to jeden z najczęściej odwiedzanych czeskich zamków, warownia pochodzi z XIV wieku, stanowiła 
własność szlacheckiej rodziny Buzów, z końcem XVII wieku z rąk czeskich rodów zamek trafił do zakonu 
krzyżackiego, w którym to uczynił sobie swą siedzibę do 1939 roku. Na przełomie XIX i XX wieku ówcześni 
właściciele, zakon krzyżacki, przebudowali rezydencję w romantycznym średniowiecznym stylu. Zamek jest 
idealnym miejscem dla filmowców poszukujących scenerii do scenografii bajek czy filmu historycznego, liczne 
detale - blanki, wykusze, otwory strzelnicze, gargulce, mosty zwodzone są scenografią wielu planów 
filmowych.  W czasie II wojny światowej obiekt przejęli naziści i zaadoptowali go na siedzibę SS. Obecnie jest 
udostępniony do celów turystycznych, a największe atrakcje zamku to neogotycka kaplica, mieszkanie 
wielkiego mistrza krzyżackiego, zbrojownia czy kilkudziesięciomtrowej głębokości  średniowieczna studnia. 
 

W pobliżu Ołomuńca znajduje się Święte Wzgórze, które obok Velehradu, leżącego na Morawach 
Południowych, jest głównym celem pielgrzymek w regionie. 

Svaty Kopecek  barokowy kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Nawiedzenia Marii Panny wzniesiony na 

wzgórzu w drugiej połowie XVII wieku na miejscu dawnej kaplicy. Do obecnej postaci rozbudowano go na 
początku XVIII wieku: dodano kaplicę Marii Panny, krużganki i rezydencje. Zespół ten służył jako letnia siedziba 
premonstratensów z klasztoru Hradisko w Ołomuńcu. Warta zobaczenia jest ponad 100-metrowa fasada 
zespołu klasztornego, attyka z czternastoma piaskowcowymi rzeźbami postaci 12 apostołów oraz św. 
Sebastiana i św. Rocha. 

 

Ołomuniec (cz. Olomouc) – jedno z najważniejszych miast czeskich Moraw nazywana małą Pragą, w XIII 
wieku podniesione zostało do rangi miasta królewskiego.  Ołomuniec był w dawnych czasach drugim po 
Pradze najważniejszym ośrodkiem miejskim i handlowym w Czechach, niestety wojna ze Szwedami w XVII 
wieku odebrała miastu splendor, za to coraz prężniej rozwijało się Brno i teraz to ono szczyci się tytułem 
stolicy Moraw. Ołomuniec to miasto, które ze swymi licznymi kościołami i bogatym życiem kulturalnym jest 
znaczącym ośrodkiem uniwersyteckim i stanowi jedno z ciekawszych i ważniejszych miast Czech. 
Architektoniczne bogactwo i zachwycające Stare Miasto pozwoliły umieścić ołomuniecką starówkę w grupie 
atrakcji światowego dziedzictwa UNESCO. Rozległe ołomunieckie Stare Miasto jest drugim, po centrum Pragi 
największym zespołem zabytkowym w Republice Czeskiej. Miasto jest siedzibą arcybiskupstwa oraz mieści się 
tu drugi najstarszy uniwersytet w kraju.  
Najbardziej okazała jest neogotycka  Katedra Świętego Wacława - druga co do wielkości w Czechach, gmach 
Pałacu Biskupiego - oficjalna siedziba biskupów i arcybiskupów ołomunieckich. W tym miejscu na tron wstąpił 
cesarz Franciszek Józef I, a przed bitwą pod Austerlitz prowadził obrady cesarz austriacki z carem rosyjskim., 
kaplica Św. Jana Sarkandra zbudowana w miejscu dawnego aresztu, w którym w 1620 roku przesłuchiwano i 
poddawano torturom późniejszego świętego; barokowa kolumna Maryjna i pochodząca z tego okresu 
Kolumna Trójcy Przenajświętszej z kaplicą - jest to największa barokowa grupa rzeźbiarska w Europie 
Środkowej, renesansowy Ratusz z zegarem astronomicznym przypominającym odrobinę zegar praski, gotycki 
kościół św. Maurycego z organami mistrza Michaela Englera, którego dzieło znajdowało się również we 
wrocławskiej bazylice mniejszej pw. św. Elżbiety.  
Aby poznać wybrane obiekty dotrzemy na Dolny i Górny Rynek, zobaczymy liczne fontanny, z których słynie 
miasto - historycznej i w nowoczesnej formie, miejskie fortyfikacje i malownicze ulice starówki. 

 

 



 

 

 

 

WYJAZD – godzina 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót ok. godz. 21.30.  

KOSZT – 145 zł. wpłata na konto firmowe do 2 marca 2018 - obejmuje przejazd autokarem turystycznym, 

koszty opłat drogowych viatoll, VAT, przygotowanie merytoryczne trasy z pracą przewodnika, ubezpieczenie 

NNW+KL – wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu, przewodnicy w obiektach. 

Dodatkowe opłaty - koszty wstępów do zwiedzanych obiektów 

Zaprasza przewodnik  

AnnaTour Anna Zwiech  
tel. 604 94 89 81  
przewodnik@annatour.pl 
 

1. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną - 604 94 89 81 albo poprzez potwierdzenie udziału na adres 
elektroniczny przewodnik@annatour.pl. Dowód przelewu jest jednocześnie dla Państwa dowodem wpłaty – 
najpóźniej do 2 marca 2018. Przy zapisach podajemy imię i nazwisko wskazanej osoby oraz koniecznie numer 
telefonu kontaktowego – z wyjątkiem stałych uczestników. Zapisy po tym terminie są możliwe w miarę 
wolnych miejsc w autokarze – autokar około 30 miejsc. Brak wpłaty we wskazanym dniu spowoduje skreślenie 
z listy uczestników.  

2. Jeśli osoba zgłaszająca rezygnację z wycieczki 7 dni przed wyjazdem przedstawi na swoje miejsce innego 
uczestnika, wówczas nie ponosi odpłatności kosztów wyjazdu 50%.  Rezygnacja z wycieczki w terminie do 4 
dni przed wyjazdem wiąże się z pokryciem 100% kosztów. Niezbędne jest telefoniczne powiadomienie o 
rezygnacji. 

3. Jeśli nie decydują się Państwo na posiłek w trakcie wyjazdu – standardowo są wspólne dla uczestników, proszę 
o powiadomienie o rezygnacji, co usprawnia rezerwację obiadu dla grupy. 

4. Trasa wyjazdów jest często wzbogacana o dodatkowe atrakcje krajoznawcze zaproponowane przez 
przewodników, co wypływa na rozszerzenie przedstawionego początkowo planu. Na realizację 
zaproponowanej trasy wycieczki mogą również mieć wpływ warunki pogodowe, sytuacja na drogach, przebieg 
zwiedzania oraz inne przyczyny nie zależne od AnnaTour Biuro Przewodnickie.   
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