Małokarpacki Szlak Winny

Małokarpacki Szlak Winny – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Polska/Słowacja
nocny przejazd przez Polskę (25.05.2016 r.)
Demianowska Jaskinia Lodowa - jej
pierwotna nazwa to Jaskinia Smoka.
Demianowska Jaskinia Lodowa znana jest ze
znaleziska kości niedźwiedzia jaskiniowego i
napisów ściennych. Dolną część jaskini tworzą
formy lodowe, które powstają wiosną na skutek
wnikania wody ze śniegu do wnętrza jaskini.
Marznąca woda wytwarza ogromne słupy
lodowe. Zobaczymy tu 650 m systemu
jaskiniowego. Między innymi będziemy tu
podziwiać figurkę Buddy, którego podobiznę
można dostrzec patrząc od dołu
Zamek Orawski - jedną z największych
atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest
Zamek Orawski (Oravský Hrad), wybudowany
na sposób „orlego gniazda“, na skale nad rzeką
Orava, w mieście Oravský Podzámok. Zamek
był żupnym grodem i siedzibą orawskich
właścicieli posiadłości, do których należała
prawie cała Orava
obiadokolacja
nocleg ok. Zakopanego

Dzień 2: Małokarpacki Szlak Winny - Słowcja
śniadanie
przejazd na Słowację
zwiedzanie Małokarpackiego Szlaku
Winnego - regionu znanego z winnych tradycji,
pochodzących już z czasów rzymskich. W
trakcie tej podróży cofniemy się zatem w czasie
o blisko dwa tysiące lat. Małokarpacki Szlak
Winny to najstarszy słowacki szlak winny, który
obejmuje duży region rozciągający się od
Bratysławy do Trnavy. Odwiedzimy tu
malownicze miejsca Święty Jur - stare
miasteczko z ponad 700-letnią tradycją
winiarską. Niemało tu atrakcji - ruiny zamku
Biały Kamień, gotycki kościół z XII-XV wieku z
drewnianą dzwonnicą czy renesansowy pałac.
Tradycję winiarską widać tu na każdym kroku jej symbolem są liczne winiarskie domy
pochodzące z XVII-XIX wieku. Pezinok - to
maleńkie miasteczko, którego absolutnie nie
można pominąć na szlaku. Stolica winiarskiego
regionu, przytulona malowniczo do winnic
Małych Karpat, znajduje się tylko dwadzieścia
kilometrów od Bratysławy. Tutaj wyrabia się
jedne z najlepszych markowych win Słowacji.
Odwiedzimy tu wytwórnię win Matysiaka, gdzie
można degustować także nalewki i dżemy oraz
Farską Piwnicę (na dziedzińcu kościoła
farnego), gdzie świetny wystrój wnętrza i
degustacja wśród omszałych murów nadaje
winu dodatkowy smak.
Modra - na północ od Pezinoka leży Modra,
zwana "perłą Małych Karpat". W herbie ma
winną latorośl. Tradycje winiarskie tutaj, jak i w
pozostałych miastach na szlaku rozwinęli
osadnicy niemieccy na początku XIV wieku.
Chyba każdy dom posiada tu własną, nierzadko
historyczną piwniczkę z winem
obiadokolacja
nocleg w Bratysławie

Dzień 3: Bratysława - Slowacja
śniadanie
zwiedzanie Bratysławy - przejdziemy po
brukowanych ulicach historycznego Starego
Miasta, odkrywając najpiękniejsze miejsca w
strefie dla pieszych. Spacer rozpoczniemy
nieopodal Bramy Michalskiej, ostatniej tak
dobrze zachowanej bramy miejskiej. Następnie
odwiedzimy wszystkie najbardziej znane
atrakcje Bratysławy, takie jak Rynek Główny z
ratuszem, odrestaurowany Pałac Prymasowski i
Pałac Prezydencki, gotycką katedrę św.
Marcina- katedrę koronacyjną węgierskich
królów, Słowacki Teatr Narodowy- jedną z
najważniejszych kulturowych instytucji,
Uniwersytet Bratysławski- pierwszą wyższą
uczelnię założoną na Słowacji, Zamek
Bratysławski wznoszący się ponad miastem i
wiele innych atrakcji
rejs statkiem do dzielnicy Devin, gdzie można
zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku
położone na potężnej skale u ujścia rzeki
Morawy do Dunaju – fakultatywnie ok. 8 EUR
czas wolny
obiadokolacja
nocleg w Bratysławie

Dzień 4: Morawski Kras - Czechy
śniadanie
przejazd do Lednic – zwiedzimy tu Lednicki
Zamek, który wchodzi w skład zespołu
Lednicko-Valtickieg; na świecie nie istnieje
wiele miejsc, które otoczone są taką opieką jak
tereny wokoło dostojnych zamków Lednice i
Valtice. Podczas stuleci powstawał tutaj
wyjątkowy kompleks parkowy pełen
szlachetnych drzew, romantycznych budowli,
stawów i przepięknych zakątków. Zespół
pałacowo-parkowy został wpisany na listę
UNESCO, do dzisiaj jest nazywany Ogrodem
Europy
przejazd do Blanska
zwiedzimy tu jedną z najpiękniejszych jaskiń w
Europie, przepłyniemy łodziami podziemnymi
korytarzami zalanymi krystalicznie czystą
wodą (jaskinia Punkevni); wjedziemy kolejką
linową nad Przepaść Macocha
przejazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 65 euro i 900 czk.
dopłat do pokoi 1-osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług: degustacji
win; rejsu statkiem

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1540 zł/os.

1480 zł/os.

1430 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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