ZARZĄD SSPM
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU WYJEŹDZIE INTEGRACYJNYM
„PERŁY ZABYTKÓW SŁOWACJI I CZESKICH MORAW”
6 października 2017 - piątek
 godz. 6.30 Zbiórka na parkingu
w Skawinie - Wyjazd w kierunku Słowacji

obok

Centrum

Wodnego

„CAMENA”

 ok. godz. 10.30 – 12.00 Przyjazd do BOJNIC
Zwiedzanie „bajkowego” Zamku, rezydencji
wielu możnych rodów magnackich, przebudowanej
przez jednego z właścicieli, Franciszka Pálffy'ego,
na romantyczną budowlę przypominającą swoim
kształtem francuskie zamki nad Loarą lub
warownie bawarskie.
 ok. 12.30 – 15.00 - Zwiedzanie najstarszego
i najczęściej odwiedzanego
ZOO na
Słowacji.

 ok. 15.00 - 16.00 - Wyjazd w kierunku miejscowości
KREMNICKEé BANE
 ok. 16.00 – 17.00 - Spotkanie w geograficznym Środku
Europy obok starodawnego gotyckiego Kościoła pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

 ok. 17.15 - Wyjazd w kierunku TURCIANSKICH TEPLIC – miasta partnerskiego
Skawiny.
 ok. 17.30 - Przyjazd do Turcianskich Teplic + zakwaterowanie w hotelu.
 ok. 18.30 – Obiadokolacja.
 Czas wolny, dla chętnych możliwość z korzystania z wód termalnych (we własnym
zakresie).

7 października 2017r. – sobota


7.00 - 8.00 - Śniadanie w hotelu.



8.30 - Wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Czech do LEDNIC.

 ok. 11.30 – 15.30 - Zwiedzanie zespołu krajobrazowego LEDNICE – VALTICE –
obszaru położonego w południowo-wschodniej części Republiki Czeskiej, na Morawach,
tuż przy granicy z Austrią i Słowacją. Jest to jeden z największych w Europie
krajobrazów kulturowych stworzonych przez człowieka, w tym przypadku konkretnie
przez książęcy ród Liechtensteinów. W ciągu kilkuset lat (XVII-XX w.)
Liechtensteinowie przekształcili swoje
morawskie posiadłości w fascynujące
założenie krajobrazowe, zwane dziś
Ogrodem Europy, opracowane w
przeważającej części wg romantycznej

koncepcji angielskiej sztuki pejzażowej. Na
obszarze ok. 200 km2 znajdują się tu
malownicze alejki, sztuczne stawy i kanały, liczne budowle (m.in. najwyższy na
świecie poza krajami muzułmańskimi minaret,
świątynie Apollina i Diany, Janohrad – imitacja
ruin średniowiecznego zamku, kilka zameczków,
kolumnada, Belweder, palmiarnia i in.), a także
dwie wspaniałe rezydencje – barokowa w Valticach
i neogotycka w Lednicach. Ze względu na swoje
wyjątkowe walory historyczno-kulturowe cały
kompleks został w 1996 r. wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
UNESCO.).
ok. 11.30 – 13.30 Zwiedzanie wnętrz pałacu
w Lednicach. Minaretu, Janohradu.
ok. 14.00 – 15.00 Przyjazd do VALTIC zwiedzanie zamku.
 ok. 15.30 - 17.30 - Przejazd do MIKULOVA
Mikulov klejnot południowych Moraw, ze wspaniałym zamkiem górującym nad miastem oraz
wąskimi brukowanymi uliczkami. Spacer po mieście.

 ok. 17.30 - Wyjazd w kierunku miasta ZLIN.
 ok. 19.30 - Przyjazd do miejscowości Zlin zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

8 października 2017r. – niedziela
 7.00 - 8.00 - Śniadanie w hotelu.
 8.15 - Wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku HOLEšOVA – miasta partnerskiego
Skawiny, z którym władze miast podpisały w dniu 13 maja 2017r. umowę

o współpracy.
 9.30 -10.30 - Msza Święta w Kościele Wniebowzięcia NMP w Holešovie – zwiedzanie
Kościoła.
 ok. 11.15 Przejazd w kierunku KROMERYŻA - miasta w Czechach, na historycznych
Morawach, w kraju zlińskim, nad Morawą.
 godz. 12.00 15.00 Zwiedzanie KROMERYŻA - Trasa
Via Unesco (Pomieszczenia reprezentacyjne Pałacu
Arcybiskupiego + Wieża pałacowa + Ogród
Kwiatowy).
Pałac Arcybiskupi – zabytek UNESCO, pierwotnie
gotycko-renesansowego zamku, który został zniszczony
podczas najazdu wojsk szwedzkich w 1643 roku. Za
czasów biskupa Karola Liechtensteina została
przeprowadzona wielka przebudowa zamku na
rezydencję w stylu wczesnego baroku, kierowana przez
architekta G.P. Tencallę. Pałac służył jako rezydencja
biskupia i centrum administracyjne biskupstwa
w Ołomuńcu. W pałacu znajdują się zabytkowe sale ze
stylowymi wnętrzami, galeria obrazów (dzieła Tycjana
i Lucasa Cranacha Starszego), cenne archiwum
muzyczne, zabytkowa biblioteka oraz bogaty zbiór
numizmatyczny. Ogród Zamkowy zabytek UNESCO,
obecny charakter parku plenerowego o powierzchni 64
ha uzyskał w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to
został wzbogacony licznymi budowlami, jak Kolumnada
Pompejańska,
Pawilon
Chiński
czy
Dwór
Maksymiliański. Ogród Kwiatowy zabytek UNESCO,
unikatowy przykład ogrodu barokowego na terenie Czech.
Powstał w latach 1666-1675 według projektu F. Lucchese oraz G.P. Tencalli. W ogrodzie znajduje się
kolumnada o długości 224 m z posągami przedstawiającymi postacie z mitologii greckiej. Pośrodku
parku usytuowany został ośmioboczny pawilon (rotunda) ozdobiony zabytkowymi rzeźbami, freskami
i mozaikami.

 ok. 15.30 Przyjazd do HOLEšOVA –
spacer po mieście, spotkanie z czeskimi
przyjaciółmi.
 godz. 18.00 Obiadokolacja.
 godz. 19.30 Przejazd w kierunku Skawiny.
 ok. 22.30 Przyjazd
Zakończenie wycieczki.

do

Skawiny.

KOSZT WYCIECZKI

400,00 zł dla członków SSPM
550,00 zł dla osób spoza SSPM
Cena obejmuje:





Przejazd na trasie wycieczki
2 noclegi
2 śniadania, 3 obiadokolacje
Ubezpieczenie

Cena nie obejmuje:
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - bilety wstępów uczestnicy opłacają we
własnym zakresie ( ok. 13 EURO – tj. ok.55,61 zł oraz 640 Czeskich Koron tj. ok. 105,00
zł wg kursu wg kursu NBP na dzień 10.07.2017).

INFORMACJE PRAKTYCZNE
 Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 Prosimy o zabranie ze sobą: dobrego humoru i mocy energii, stroju i obuwia
turystycznego (wygodnego) ulubionego śpiewnika, pomysłów na dobrą zabawę.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ!
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i I raty wpłat w wysokości 300,00 zł
przyjmować będą w dniu 21 sierpnia br. (poniedziałek)
w godz. 17.00 – 18.00
w Biurze Partnerstwa Miast w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 23/15:
Krystyna Droździewicz Prezes SSPM – tel. 508 507 251
Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM – tel. 502 168 124
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZARZĄD SSPM!!!

