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                Cseh kastélyok 
                 bécsi kitérővel 
 

Időpont:     2020.09.10.-09.13 

Utazás:     luxus autóbusszal 

Elhelyezés: hotel*** (3 éj)  

Ellátás:      reggeli 
 
 
 

1.nap: Indulás a kora reggeli órákban Cserkeszőlőről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Útközben megálló 

az álomszép morva kisvárosban, Znojmóban, majd napunkat Telc városával zárjuk. Óvárosa a cseh reneszánsz 

ékszere. Telc csodáját egyetlen tér, az ezt körbeölelő lábas házak, három templomtorony, a várkastély és a 

mindezt körbefonó halastavak és ligetek egyvelege alkotja. Sokat mondó számadat, hogy míg a település 

lakossága mindössze 6000 fő, addig évente közel negyedmillió turista keresi fel a várost, amely 1992 óta az 

UNESCO világörökségének a része. Szállás elfoglalása Ceske Budejovice környékén.  
 

2. nap: Délelőtt a windsori kastély mintájára épített Hluboka meseszerű, romantikus kastélyával 

ismerkedünk. Pazar díszítése, gyönyörűen berendezett szobái, fegyverei és csodás angol parkja 

látogatók ezreit vonzza évről évre. Innen egy festői szépségű falucskába, a világörökséghez tartozó, 

Holašoviceba utazunk.  A nap zárásaként látogatást teszünk Prachaticében, ahol az Arany-hágó valamennyi 

útja találkozott, így az ország legnagyobb só raktára volt hosszú ideig. Séta a városkában, az itteni 

gimnáziumban koptatta a padot Husz János, a gótikus templom pedig több műkincset őriz. Szállás. 
 

3. nap: Mai nap „a Moldva parti ékszerdoboz”- Cesky Krumlov látnivalóival ismerkedünk. A város 

Csehország történelmi és kulturális gyöngyszeme, óvárosa az Unesco világörökségének része. Zegzugos, szűk 

utcák, mindenhol macskakő, apró kis üzletek vicces cégérekkel, ahol órákon át sétálhatunk vagy épp 

kávézhatunk, sörözhetünk valamely folyóparti kiskocsmában. Csodás a kastélya, gyönyörű rokokó szökőkutas 

kerttel és barokk színházzal, amiből az egész világon csupán néhány létezik. Szabad program. Ezt követően 

az egyik legismertebb és leghíresebb városban České Budĕjoviceben megkóstolhatjuk az innen származó 

leghíresebb sört, a Budweisert, miközben gyönyörködhetünk a fő tér árkádos, középkori eredetű házaiban. 

(Fakultatív program lehetőség: látogatás a budweiser sörgyárban). Szállás. 
 

4. nap: Délelőtt látogatás Lednice romantikus kastélyába, mely az Unesco világörökségének része. Séta a 

Lichtenstein hercegek egykori pazar palotáját övező gyönyörű angolparkban, Hazaindulás, folyamatos utazás 

rövid pihenőkkel. Érkezés vissza Cserkeszőlőre az éjjeli órákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Részvételi díj: 69.900.-Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a reggeli és az 

idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját.  

BBP biztosítás: 430 Ft/fő/nap  Útlemondási bizt. 2097 Ft/fő 

 

 

 

 

 

 


