
MK PZKO Nawsie zaprasza na 

 

WYCIECZKĘ NA POŁUDNIE MORAW 
 

Termin:   piątek 5.10.2018 - niedziela 7.10.2018 (2 noclegi) 

Grupa:  43 osób + przewodnik 

Cena:   1.200,- CZK członek koła, 1.700,- CZK inni 

 

Cena obejmuje: 2x śniadanie, 2x kolacja (obiady we własnym zakresie), 2x 

nocleg (pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami), przewóz 

autokarem łącznie z parkingiem i opłatami drogowymi, 

degustacja wina w piwniczce winiarza, kapela cymbałowa, 

bilety wstępu do muzeum w Dolnych Wiestonicach. 

 

Dzień I (piątek) – odjazd o godz. 15.30 z dworca autobusowego w Nawsiu, 15.35 

przystanek Nawsie u Kluza, 15.40 przystanek Harców. Dojazd do Borzetic na 

kwatery (pensjonat Młyn i pensjonat Bernardyn) koło godz. 19.30. O godz. 20.00 

wspólna kolacja w restauracji pensjonatu Młyn i biesiada. 

 

Dzień II (sobota) – śniadanie od 8.30. O godz. 9.30 odjazd kierunek Dolní 

Věstonice (przejazd cca 30 min.). 10.00 do 10.45 zwiedzanie Muzeum 

Archeologicznego. O godz. 11tej - w zależności od pogody i nastroju – podział 

według ochoty na grupy i dwie opcje: 
 

1) Marsz „Pieszo przez Palawę“ z Dolních Věstonic na zamek Děvíčky (2,5 km 

i cca 1:10 godz.), dalej góra Děvín (554 m n.p.m., 1,5 km i 40 min.), potem 

zamek Sirotčí hrádek (3,5 km i cca 1:20 godz.) i przez Stolovou horu (459 

m n.p.m.) do Mikulowa (5,2 km i cca 1:30 godz.). Razem trasa mniej więcej 

13 km i około 4:30 godz. marszu. 
 

2) Wypad do Lednic (zamek i okolice). O 11:30 dojazd na miejsce. Możliwość 

zwiedzenia pięknego parku zamkowego, akwarium i szklarni tropikalnej 

z egzotycznymi gatunkami, wieży widokowej (tzw. Minaret) itd. Bilety 

wstępu we własnym zakresie. O godz. 15tej odjazd do Mikulowa. 
 



Około godz. 15.30 zbiórka obu grup w Mikulowie, do godz. 17.30 można 

pospacerować po mieście (piękne centrum historyczne, park zamkowy, ładne 

widoki krajobrazowe z tarasów zamku, wyczynowcy mogą wybiec na pobliski 

Svatý kopeček (363 m n.p.m.). 

 

17:30 wracamy z Mikulowa do Borzetic na kwaterę (dojazd koło 18tej). 

Najpóźniej 18:30 podchodzimy spacerkiem do piwniczki i winiarni pana 

Vlastimila Chrástka, gdzie czeka na nas kolacja, degustacja win oraz od 20tej 

świetna ludowa kapela cymbałowa pana Vrbky. Zabawa do późnych godzin 

nocnych (dopóki sił starczy…). 

 

Dzień III (niedziela) – śniadanie od godz 8.30. Po śniadaniu możliwość zakupu 

wina i innych trunków. Odjazd do Nawsia (powrót koło godz. 15tej). 

 

 

Zgłoszenia i opłaty przyjmuje Marian Martynek (tel. 774 297 634). Pytania o 

szczegóły programu wycieczki i kwaterę – Bogdan Hajduk (tel. 602 538 292). 

 

 

Więcej info:  http://www.palava-lva.cz/ 

   https://www.zamek-lednice.com/cs 

   http://mlyn-boretice.com/ 

   http://www.vinochrastek.cz/ 
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