Podróżnik
zaprasza
Ćesky Raj
Zamek Kost i pałacyk myśliwski Humprecht
TERMIN: 25 sierpień 2018 sobota
WYJAZD: godz.06:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Zamek Kost
Mało który zamek wybudowano w tak dobrze wybranym miejscu, jak zamek
Kost. Jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich zamków w Czechach i nigdy
nie został zdobyty. Mówi się jednak, że tak było nie dlatego, że był mocny jak
kość - skała, ale dlatego, że większość potencjalnych zdobywców po prostu go
nie znalazła. Wznosi się bowiem na niewysokiej skale otoczonej lasami.

Jego początki sięgają XIV wieku kiedy to możnowładca Benes z Vartenberka
postawił na wzgórzu drewnianą warownię z kamienną wieżą, przebudowaną w
kolejnych latach na wygodną rezydencję. Zamek był w posiadaniu kilku rodów, a
w roku 1993 powrócił ostatecznie do rodziny Kinskych i jest udostępniony
zwiedzającym. Obecnie właścicielami są synowie Norberta Kinskiego, który
musiał przepisać na nich zamek ponieważ jako Rycerz Maltański nie mógł
posiadać tak znacznego majątku.

Zobaczymy dziedzińce zamkowe, kaplicę, reprezentacyjny pałac w którym
odbywały się przyjęcia i bale, kolekcję broni, mebli , portretów rodowych oraz
inne pomieszczenia mieszkalne i czarną kuchnię. Na zamku powstawały zdjęcia
do wielu produkcji filmowych i telewizyjnych.

Zamek Humprecht
Zamek Humprecht został zbudowany w latach 1666-68 na polecenie Jana
Humprechta Černína z Chudenic. Projektował go znany architekt Carlo Lugaro.
Obiekt pełnił funkcję zamku łowieckiego. Zamek tuż po zakończeniu budowy
spłonął i przez kilka lat nie był zamieszkiwany. Usytuowany na malowniczym
wzgórzu (330 metrów n.p.m.) dominuje nad okolicą. Zamek jest wyjątkowy
poprzez swoją konstrukcję architektoniczną. Z wieży, do której można się dostać
tzw. Mysią dziurą, roztacza się przepiękny pejzaż okolicy. Obecnie w pełni
odrestaurowanym pałacyku ma swoją siedzibę muzeum regionalne. Na uwagę
zasługuje także znajdująca się wewnątrz budowli wysoka na 16 metrów i
posiadająca doskonała akustykę Sala Bankietowa. Zdobiona jest malowidłami
ściennymi, inspirowanymi historią rodu Černínů.

Powrót do Wrocławia ok. 21:00

CENA : 130 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, podatek VAT). Cena nie

obejmuje wstępów.

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 125 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży




Zamek Kost – 120 Kcz/90 Kcz
Pałac Humprecht – 80 Kcz/40 Kcz

Przewidziany zorganizowany obiad w Czechach – 150 Kcz/os – proszę zgłaszać
się przy zapisach
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko – Kost (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia oznacza
wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

