
 

2019. május 15–19-ig (5 nap 4 éjszaka) 

Indulás: 6:00 órakor a magasraktártól (Budapest X. Gyömrői út 2-4.), parkolási lehetőség a 
környéken 

Tervezett autóbusz km: 1.600 km 

Szállás: City Hotel Brno*** 2 ágyas szobáiban 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) 

Program: 
2019. május 15. (szerda) – 1. nap: 
Utazás rövid egészségügyi pihenőkkel a Strážnicei kastélyhoz, melynek 
alapjait 1450 körül rakták le, ekkor kezdték építeni első urai, a Kravařok. 
Továbbutazás a Milotice kastélyhoz, mely a 16. században épült reneszánsz 
stílusban. A 18. században az épület barokk külsőt kapott. Utazás Brnoba, a 
szállás elfoglalása. Szállás, vacsora Brnoban. 

2019. május 16. (csütörtök) – 2. nap: 
Reggeli után indulás, első programunk a Znojmo várkastély megtekintése. 
Břetislav herceg uralkodása alatt a 11. század első felében épült, később évekig 
királyi várként funkcionált. Utazás Vranov nad Dyjí várkastélyhoz. A 
csehországi hercegek építették, hogy megvédjék Morvaország déli határát a 
szomszédos osztrákok támadásai ellen. 1323-ig a kastély királyi kézben volt. 
Továbbutazás Slavonice-be, séta a főtéren (szépsége Telc főterével vetekszik). 
A nap utolsó látnivalója Moravský Krumlov várkastélya. A várról az első megerősített írásos 
említés1289-re nyúlik vissza. A kastélyparkot angol stílusban hozták létre, a park teljes területe 12 hektár. 
Utazás vissza Brnoba. Szállás, vacsora Brnoban. 

2019. május 17. (péntek) – 3. nap: 
Reggeli utazás a brnoi völgyzáró gáthoz, hajózás a tavon, közben a Veveří 
kastély megtekintése. Következő programunk Tišnovban a Předklášteří 
kolostor megtekintése. A kolostort III Béla lánya, I. Ottokár cseh király 
özvegye, Konstancia cseh királyné alapította. A birtok a kolostor tulajdonában 
maradt egészen 1782-ig. A kolostor megtekintése után Vyškovba utazunk, ahol 
a sörgyárban kóstolóval egybekötött gyárlátogatáson veszünk részt. Továbbutazás Slavkov u. Brna 
kastélyhoz. A barokk Austerlitz kastély 115 szobával és lenyűgöző francia stílusú kerttel várja a 
látogatókat. A palotát az olasz Domenico Martinelli tervezte. 1805. december 2-án a palota szalonjában 
írtak alá az Ausztria és Franciaország közti fegyverszünetet az austerlitzi csata után. Utazás Brnoba. 
Szállás, vacsora Brnoban. 

2019. május 18. (szombat) – 4. nap: 
Reggeli után indulás, kirándulások, barlanglátogatások a Morva karszton. A 
Morva-karszt Csehország egyik legcsodálatosabb és leggyakrabban látogatott 
területe. A Morva-karszt területén több mint 1100 barlang és szakadék ismert, 
közülük sok különlegesen díszített cseppkőképződményekkel, négy a 
nagyközönség számára is látogatható. A területen található számos fontos 
őslénytani és régészeti lelőhely is. Ha sikerül elintézni, csónakázás a barlangokban. Utazás Brnoba 
Szállás, vacsora Brnoban 

2019. május 19. (vasárnap) – 5. nap:  
Reggeli után indulás, városnézés Brnoban, majd hazafelé rövid pozsonyi 
városnézés. 
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Öltözködés: időjárásnak megfelelő városi öltözet 

Hazaérkezés: a késő esti órákban az indulási helyre 

Részvételi díj az alábbi táblázat szerint: 

Résztvevők 
száma 

Teljes részvételi 
díj 

Befizetés 
2019. február 

15-én 

Befizetés 
2019. április 

12-ig 

Buszköltség 
2019. május 

10-ig 

BBP 
2019. május 

10-ig 

38 fő 155 € + 23.000 Ft 75 € 80 € 23.000 Ft 2.300 Ft 

43 fő 145 € + 20.000 Ft 75 € 70 € 20.000 Ft 2.300 Ft 

Egyágyas felár: 30 €/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 
• szállásköltséget 4 éjszakára 
• félpanziós ellátást (reggeli és menü vacsora) 
• autóbusz költséget 
• útdíjakat, autópálya díjakat, parkolási díjakat, napidíjakat 
• hivatásos idegenvezető költségeit 

A részvételi díj NEM tartalmazza 
• belépőjegyek árát, külön fizetendők a helyszínen. A részletekről a jelentkezőket külön levélben 

értesítem. 
• baleset-betegség-poggyász biztosítás díját, 460 Ft/fő/nap, összesen: 2.300 Ft/fő (emelkedhet) 

Jelentkezés: Tomozi Imréné túravezetőnél a 262-9490-es telefonszámon, vagy a 
 06/20 213 4772-as mobilszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com e-mail címen. 

Befizetés: Tomozi Imréné túravezetőnél. Az előleg befizetése 2019. február 15-én, pénteken, 
12:00-13:00 óra között az irodaépület portáján (Budapest, Gyömrői út 19-21., egy 8 
emeletes téglaépület). A további befizetések pontos időpontjáról a jelentkezőket külön 
értesítem.  

A cseh szállodánál 2019. február 20-ig kaptunk opciót az előleg befizetésére, tehát eddig az időpontig 
lehet jelentkezni, illetve az előleget befizetni. Aki később jelentkezik, külön le kell kérni a szálloda 
telítettségét, csak a válasz után tudok jelentkezőt fogadni. 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

A túravezető a programváltoztatás jogát fenntartja a hivatásos idegenvezetővel egyeztetve a helyi 
körülményeknek megfelelően. 
 
M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK SZÉP ÉLMÉNYEKET , KELLEMES ID ŐTÖLTÉST KÍVÁNOK : 
 

  
 Tomozi Imréné 
 túravezető 


