
 

 
 

 

Kawka z pianką po wiedeńsku 
 
 

 
 

I dzień___________________________________________ 
 Przejazd autokarem na tereny Morawskiego Krasu (wyjazd z Poznania 

5:00 rano) 
 Zwiedzamy, płynąc łodziami, Jaskinie Punkevni z przepaścią Macocha 
 Krótki postój w Ołomuńcu i spacer po Starówce 
 Zakwaterowanie w hotelu w Brnie i obiadokolacja 
 Dla chętnych wieczorne wyjście do miasta 

II dzień___________________________________________ 
 Po śniadaniu wyjazd do Wiednia 
 Zwiedzamy miasto z przewodnikiem i wchodzimy do rezydencji 

cesarskiej – Pałacu Hofburg 
 Czas wolny na lunch i słynną kawę po wiedeńsku 
 Panorama miasta ze wzgórza Kahlenberg 
 Powrót do hotelu i obiadokolacja 
 Dla chętnych wyjście na tradycyjne czeskie piwko 

III dzień_________________________________________ 
 Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie zamku Spilberk 
 Przystanek na zakupy w Czechach 
 Przyjazd do Poznania ok. godz. 21:00 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

Przepaść Macocha - znana na całym świecie ma głębokość ponad 138 metrów i jest największą 
przepaścią tego rodzaju w Czechach i środkowej Europie. Górna jej część ma 174 metry długości 
oraz 76 metrów szerokości. 

 

Jaskinie Punkevni - są to najbardziej poszukiwane jaskinie Morawskiego Krasu - leżą dwa 
kilometry od Skalnego Młyna (Skalní Mlýn) i są dostępne dzięki wejściu w ścianie kanionu 
krasowego Pustý žleb. Swoją popularność zyskały dzięki temu, że umożliwiają odwiedzającym 
dostanie się na dno przepaści Macocha a zarówno podjęcie romantycznego spływu łódeczkami na 
podziemnej rzeczce Punkvi.  
 

 

 
 

 
Zamek Špilberk - położony w Brnie, został wybudowany w XIII wieku, pierwotnie jako zamek 
królewski, jednak zamieszkiwany przez królów był rzadko. W późniejszym okresie stał się siedzibą 
margrabiów morawskich. Zamek zaczął nabierać dość istotnego znaczenia militarnego, co 
udowodnił podczas walk z husytami. W XVI wieku zaczął chylić się ku upadkowi i dopiero okres 
wojny trzydziestoletniej spowodował, iż Špilberk znowu wrócił do łask możnowładców, tym razem 
jako więzienie. 
 

Pałac Hofburg -  żelazny punkt wycieczki do Wiednia. Najsłynniejsza siedziba Habsburgów. 
Każdy z władców wprowadzał do pałacu nowe trendy w sztuce, stąd wnętrza i okolice obfitują w 
rozmaite style i niespodzianki. Pracuje tu 5 tysięcy osób, całość, rozłożona na 240 tysiącach metrów 
kwadratowych, składa się z 19 dziedzińców, 50 klatek schodowych, 2600 pokoi. 
 
 

 


