
Wyjazd szkoleniowo-krajoznawczy Południowe Czechy i Wiedeń.

12-15.04.2018 R. (CZWARTEK – NIEDZIELA). Szczegółowy plan czasowy w pliku Ex

Cena 615 zł + 750 Kcz + 8 EU

Celem wycieczki jest pokazanie bardzo cennych zabytków architektury i sztuki Czech i 
Austrii oraz miejsc historycznych związanych z państwem wielkomorawskim. Powstało ono  
na pocz. IX w, upadło w 907 r. Jest to ważny rozdział historii Czech. Wpływy państwa 
wielkomorawskiego sięgały po południową Małopolskę i część Śląska.

Architektura i sztuka na Śląsku, zwłaszcza w czasach baroku była pod silnym 
wpływem sztuki wiedeńskiej. Planowane zwiedzanie obejmuje kilkanaście wybitnych 
obiektów.

+

Velehrad bazylika św. Cyryla i Metodego

Wnętrze bazyliki

W Velehradzie zwiedzamy skansen archeologiczny. Prowadzi profesor archeologii Uniwersytetu we 
Wrocławiu – Krzysztof Jaworski



Rekonstrukcja rotundy preromańskiej w skansenie archeologicznym w Modrej koło
Velehradu

Kolejnym obiektem są Mikulčice. Odkryto tam więcej reliktów kościołów niż w Velehradzie i
znakomite wyroby złotnicze. Większość naukowców uważa, że najważniejszym ośrodkiem 
grodowym, gospodarczym i religijnym Państwa Wielkomorawskiego były właśnie Mikulčice.

Święci Cyryl i Metody z alfabetem starocerkiewno-słowiańskim – głagolicą (archeoskansen w Modrej)

Noclegi nad Vranovską Prehradą. Zapora wodna w malowniczym przełomie rzeki Dyje. Tuż obok jest park
narodowy



 

Obszar Lednice – Valtice znajduje się tuż obok granicy z Austrią. Składa się wielu pałaców i 
zamków i z ogromnych założeń parkowo – ogrodowych. Pośród wielu alei stawów, rzek i 
wzgórz zbudowano romantyczne, niby antyczne ruiny, glorietty czy małe zameczki. Całość 
wpisano na listę UNESCO.



W Lednice obejdziemy pałac , przejdziemy przez ogrody francuskie i angielskie do 
minaretu. Jest to wieża widokowa zbudowana jak minaret nad wielkimi stawami i alejami, 
skąd roztacza się widok na całe założenie, a na horyzoncie widać Austrię.

                              Lednice plan parki i pałacu                          Lednice minaret



Lednice ogrody francuskie

Na trasie zwiedzania barokowy zamek Valtice ze wspaniałymi wnętrzami pałacowymi wraz z
cennymi meblami, obrazami, dywanami, rzeźbami i porcelaną. Zbiory pochodzą z XVI-XIX 
w.

Valtice pałac

 



Valtice wnętrza pałacowe

                      Valtice sypialnia księżnej                                                 Valtice kaplica zamkowa

W Valticach zwiedzać będziemy kilkaset metrów podziemi magazynowych na wina 
morawskie. Pochodzą one od XIII do XIX w. Odbędzie się tam degustacja regionalnych win, 
z możliwością zakupu najlepszych smakowo.

                        Składy win z XVIII w.                                            Sala degustacji win

                                                  Prasa do winogron             Degustacja win morawskich

Zwiedzanie Wiednia

Plan na Wiedeń obejmuje przejazdy po mieście, spacery i wybitne zabytki tego miasta. 
Zupełnie nieznaną atrakcją jest wnętrze kościoła św. Karola Boromeusza, gdzie można 
wjechać windą na poziom kopuły i obejrzeć barokowe malowidła z poziomu pracy malarza. 



Artysta malując na owalnym sklepieniu pracował tak, żeby wierni na dole widzieli postacie 
zbliżone do naturalnych proporcji. Inaczej to wygląda z boku, 20 m od poziomu posadzki. 
Postacie mają celowo zmienione kształty. Takiego widoku nie można zobaczyć w Polsce!

Z pomostu prowadzą strome schodki do latarni w kopule, skąd rozciąga się wspaniała 
panorama Wiednia.

 

Kościół św. Karola Boromeusza z zewnątrz. Proj. Fischer von Erlach. Jest w podręcznikach sztuki całego świata

 

           Winda na pomost do bazy kopuły kościoła.                  Prawda Wiary niszczy pisma Marcina Lutra



       

                    Pomost dla turystów.        Matka Boska z Dzieciątkiem widziana z boku kopuły

Prezbiterium i ołtarz główny

Przejście przez zespoły pałacowo-ogrodowe Belwederu



 

Belweder Górny

Ogrody i Belweder Dolny

Część kompleksu zamkowego Hofburg

Nowoczesna architektura  w Wiedniu to biurowce i domy mieszkalne. Najbardziej znany jest „Krzywy dom”
proj. Hundertwassera

Na trasie jest park i pomnik cesarzowej Sisi, żony Franciszka Józefa II



Zwiedzamy monumentalną katedrę św. Stefana

 Wnętrze nawy głównej.                     Wieża katedralna

Kolumna św. Trójcy tzw. Morowa proj. Bernaciniego. Pomagał mu młody Fischer von Erlach

Trebić. Obiekt wpisany na listę UNESCO



Romańsko gotycki kościół św. Prokopa

Zdziar nad Sazavą

Obiekt wpisany na listę UNESCO. Niewiarygodny kształt architektury barokowej

ZELENA HORA - SANKTUARIUM ŚW. JANA NEPOMUCENA Z LOTU PTAKA



 

Zdziar nad Sazavą. Zelena Hora. Sanktuarium św. Jana Nepomucena

Sklepienie kościoła

cena 615 zł + 750 Kcz na bilety + 8 Eu w Wiedniu
Świadczenia: transport, 3 noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe), 3 śniadania, 3 obiadokolacje

 transport, parkingi,
obsługa przewodnika po Wiedniu, po 2szt. DVD dla każdego ze zdjęciami z wycieczki i ze 
zdjęciami z trasy
Obsługa pilota i profesora archeologii w Velehradzie i Mikulcicach i Gars am Camp, ubezpieczenie 
zagraniczne TU EUROPA
dane do zapisu: Imię i nazwisko, data ur, adres zamieszkania. 200 zł zaliczki do końca lutego 2018 r.
Zapisy prowadzi pan Witold Hermaszewski  (Tel. 697406349), lub na e-m 
hermaszewski.w@neostrada.pl 
Biuro Podróży „HERMASZEWSKI TRAVEL” Witold Hermaszewski Wrocław ul. Lubińska 12/9
Nr konta 91 1020 5226 0000 6802 0405 0126
Dopisek: Wiedeń i Morawy 04 2018
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