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ŚWIĘTO WINA  
na MORAWACH 
Termin – 11-12.11.2023. 
Cena – 499 PLN + 1500 koron czeskich 
 
 
 
 
Ramowy program: 
 
1 dzień - wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych, przejazd przez 
Czechy do Brna. Spacer po stolicy Moraw. Brno to drugie pod względem wielkości 
miasto w kraju, zabytkowe i pięknie położone u zbiegu rzek Svratki i Svitavy, nazywane 
było dawniej słowiańskim Manchesterem. To także owiany licznymi legendami sławny 
„smoczy” gród, który potrafi zachwycić swą wyjątkową architekturą. W stolicy regionu 
zobaczymy m.in. Katedrę św. Piotra i Pawła, Klasztor i Kościół Kapucynów, ratusz z 
symbolami miasta – smokiem i kołem i inne ciekawe miejsca. Przejście urokliwymi 
ulicami i placami do miejsca rozpoczęcia festiwalu. Następnie czas na degustację 
morawskiego wina. W tym celu weźmiemy udział w tradycyjnym festiwalu winiarskim, 
który rozpoczyna się uroczystym otwarciem pierwszej butelki wina o godz. 11.00. Czas 
wolny – degustacja i udział w barwnym programie. Następnie przejazd 
do Čejkovic. Wizytówka miasteczka to ogromna twierdza z piwnicami templariuszy 
górująca nad miasteczkiem, jednak miejscowość odwiedzana jest ponadto z uwagi na 
piękno krajobrazu i architektury: malutkie domki winiarzy ustawione szeregowo wijące 
się na wzgórza porośnięte winoroślą, fabryka herbaty i liczne ścieżki rowerowe. To 
chyba najlepszy opis miasteczka stanowiącego jedną z pereł morawskich. Piwnice 
Templariuszy w Cejkovicach, które odwiedzimy, powstały w latach 40-tych XIII wieku 
są tak duże, że spokojnie mógł nimi przejechać rycerz na koniu czy wóz z beczkami. W 
piwnicach leżakuje ponad 500 000 litrów wina. To najcieplejszy region 
Moraw. Zwiedzanie piwnic połączone z degustacją wina (4 gatunki). Przejazd do 
hotelu, wieczorna impreza z regionalnym dwudaniowym obiadem + 1/2l wina /os.) z 
muzyką, nocleg. 
 
2 dzień - śniadanie, po którym przejazd w stronę Lednic do Zespołu Pałacowego 
VALTICE-LEDNICE. Spacer po rozległym parku i zwiedzanie części wnętrz przepięknego 
pałacu z Listy UNESCO. Pałac w Lednicy to klejnot kompleksu Lednice-Valtice, a 
jednocześnie jeden z najpiękniejszych zespołów nowogotyckich w Europie. Przez 
pałacowe wnętrza prowadzi kilka tras do zwiedzania. Zobaczymy m.in. reprezentacyjne 
sale ceremonialne stanowiące niewątpliwie najpiękniejszą część pałacu. Czas wolny 
na spacer po rozległym terenie parku (dla chętnych przejażdżka powozem wg 
dostępności), możliwość wejścia na minaret lub odwiedzenia palmiarni 
(indywidualnie), zakup pamiątek i posiłek (we własnym zakresie – restauracje, gospody 
nieopodal zamku). Możliwość wzięcia udziału w FESTIWALU WINIARSKIM w 
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LEDNICACH (wg aktualnego programu - do potwierdzenia). Następnie przejazd w ok. 
VELKICH BILOVIC / PAVLOVIC lub inną lokalizację w okolicy w zależności od dostępności 
na spacer przez winnice - widok panoramiczny na przepięknie położone tereny 
winiarskie (rzeźba terenu, lekko pofalowane wzgórza oraz klimat i winnice sprawiają, 
że ten właśnie region kojarzony jest z sielską, winiarską Toskanią)  i charakterystyczne 
dla regionu zabytkowe tradycyjne piwniczki "w plenerze" oraz wizyta w jednej z 
licznych winiarni / piwnic winnych i degustacja wina. Wyjazd do Polski. Powrót do 
miejsc wyjazdu w godzinach wieczornych. 
 
  
Cena 499 PLN zawiera: 

 przejazd autokarem turystycznym,  
 1 nocleg w hotelu 3* w ok. Hodonina (pokoje 2-3 os z łazienkami), 
 1 śniadanie (bufet z napojami: kawa, herbata, woda / sok), 
 opiekę i informację turystyczną pilota, 
 ubezpieczenie KL, NNW oraz bagaż, 
 obowiązkową ustawową składkę na TFG i TFP. 

  
Dodatkowo płatne 1500 koron czeskich przeznaczonych na: 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ,  
 2 degustacje programowe, 
 obiad regionalny dwudaniowy z winem i muzyką (0,5 l / os.), 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

  
Dodatkowo płatne dla chętnych bilety wstępu na Festiwal Winiarski w Brnie – wstęp z 
kieliszkiem w cenie 100 KC /os., a następnie każdy kieliszek degustowanego wina ok. 
10 KC (klasycznie wstęp na dany festiwal np. Cejkovice, Mikulov, Straznice, Velke 
Bilovice to koszt ok. 100-200 KC / os. - wstęp na dany festiwal i w ramach wstępu 
otrzymujemy kieliszek i możliwość degustacji - konsumpcji wina w ramach danego 
biletu) – płatne we własnym zakresie przy wejściu na dany festiwal. 
  
 

Wyjazd z Katowic i Mikołowa oraz z innych miejsc przy A4 i A1 – dodatkowe miejsca 
zbiórki ustalone zostaną na kilka dni przed wyjazdem. 

 

 

 

 

 


