
  

Jarmarki Bożonarodzeniowe UTW Gliwice 
   

 BRNO   07.12.2019 ( sobota) 

STOLICA MORAW – WINNA BRAMA CZECH 

- wyjazd autokaru 8.00  poczta przy dworcu PKP Gliwice 

Przejazd do BRNA największego miasta Moraw, zwanego „Małym Wiedniem”. 

- spacer z przewodnikiem po mieście: gotycka Katedra św. Piotra i Pawła, gotycki  

Kościół świętego Jakuba, Teatr – Mahenove Divadlo, Stary Ratusz, z XIII wieku,  

miejska brama, 2 place rynku, gdzie odbywają się Jarmarki.  

- wstęp do Labiryntu Podziemnych Piwnic miejskich  

- czas wolny na udział w Jarmarkach Bożonarodzeniowych, które są jednymi z największych 

w Republice Czeskiej. Wśród kilkuset stoisk  i mini ZOO, będziecie mogli skosztowad 

langoszy, ponczu, polevky dyniowej i zakupid wiele pamiątek z Brna.  

 

      CENA: 100 zł 
           DODATKOWO  ( 100 CZK bilety, parking ) 
  Należy posiadać ważny dowód osobisty oraz czeskie korony na  obiad i zakupy 350-500 CZK 

OŁOMUNIEC – NOVY JICIN   

świąteczny szlak Marii Teresy i Rumcajsa    

14.12.2019 (sobota) 

 

- wyjazd autokaru 8.30 poczta przy dworcu PKP Gliwice 

- Novy  Jicin, małe urokliwe miasteczko, które kojarzone jest z Rumcajsem. Tutejszy rynek jest 

najpiękniejszym w rejonie Morawsko-Śląskim. Niegdyś miasto to było największym producentem 

kapeluszy w  Republice Czeskiej.  

 - wstęp do wyjątkowego muzeum kapeluszy.  

-  Zwiedzanie  Ołomuńca – Miasta Marii Teresy : katedra św. Wacława, pałac  

- przejście plantami krakowskimi, dzielnica Uniwersytecka: Collegium Maius , Dolny i Górny Rynek, 

Pałac Arcybiskupi, kolumna Trójcy Przenajświętszej UNESCO 

- UDZIAŁ W JARMARKU  

- powrót ok 19.00      CENA: 90 zł ( + bilety, opłaty parkingowe  50 CZK ) 

      KLUB PODRÓŻNIKA  UTW GLIWICE  -   Ewa Bohosiewicz  886  336  544  

 l  www.raditur.pl/aktualności          Radosław Krawczyk  531 238 750 

  OSTRAVA – Frydek Mistek    
Śląsko-Morawskie Święta     

 

8.12.2019 (niedziela) 

- wyjazd autokaru 9.30 poczta przy dworcu PKP Gliwice 
- zwiedzanie miasta Frydek Mistek z przewodnikiem min. wzgórze zamkowe,  
katedra Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny; kościół przycmentarny św. Josta 
 z kooca renesansu i farny kościół św. Jana z gotyckim podstawami z II połowy XIV w.,  
8-metrowa kolumna mariańska 
- wstęp do zamku miejskiego 
- zwiedzanie Ostrawy : Dolni Stodolni, Rynek otoczony kamienicami z XIX i XX wieku. 
 Dom Polski z 1901, katedra Boskiego Zbawiciela z 1889 roku.  
- Czas wolny na udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym: miasteczko ponczowe z różnymi 
rodzajami ponczu, lokalne wyroby cukiernicze 
- Wyjazd z OSTRAWY ok. 17.30 

- Przyjazd ok 19.00      CENA: 75 zł 

 
DODATKOWO  wstęp zamek Frydek ( 80 CZK) ,  
obiad ok 150-180 CZK /  200 – 500 CZK ( 30 – 85 zł ) kieszonkowe 
Waluta korony czeskie, każdy uczestnik musi posiadać ze sobą ważny dowód osobisty 

http://www.raditur.pl/aktualności

