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Czeskie Parki Narodowe  

‘’Czeska Szwajcaria’’ i  ‘’Czeski 
Raj’’ 

 
5-7 październik 2018  (piątek – niedziela) 

 
Wyjazd Z Chorzowa o godzinie 5.00.  Następnie przejazd na trasie Chorzów – 
Wrocław – Leginica – Jetřichowice - Mezní Louka, czyli miejscowości będącej naszą 
bramą wjazdową do przepięknego Parku Narodowego České Švýcarsko (Czeska 
Szwajcaria). 
 
1 dzień (5 październik - piątek)  
 

Po dojeździe do Mezní Louka zaczynamy pieszą wędrówkę szlakiem zielonym, a 
następnie szlakiem żółtym Dziki Wąwoz – Wąwóz Edmunda – Hřensko. Jest to trasa, 
która wiedzie nas przepięknym wąwozem niczym z dzikiego zachodu a dodatkową 
atrakcją będzie konieczność skorzystania z łodzi flisackich, gdzie słuchać będziemy 
ciekawych opowieści flisaków oraz zobaczymy sztuczny wodospad ‘’Czeską Niagarę’’. 
Czas przejścia z przepłynięciem łodziami flisackimi to ok. 2 godz. Następnie udamy się 
do miejscowości Jetřichowice, gdzie rozpoczniemy około 3 godz. wędrówkę 
prowadzącą pomiędzy skalnymi wieżami zwanymi Jetřychowické Skály, z których 
najsłynniejsza to Mariina Skála z punktem widokowym położonym na wysokości 428 m 
n.p.m. Po wędrówce przejazd na nocleg i zasłużoną obiadokolację w pensjonacie 
Hubertus. 
 

2 dzień (6 październik - sobota) 
 

Po śniadaniu zaczynamy krótką wędrówkę szlakiem czerwonym do „Pravčickéj brány” - 
skalnej bramy będącej najdłuższym skalnym mostem w Europie mającym 27 m 
rozpiętości, 16 m wysokości otworu oraz ok. 8 m szerokości. Dodatkową atrakcją 
będzie krótki odpoczynek w niezwykle malowniczym schronisku zwanym "Sokoli 
hnízdo" (Sokole Gniazdo). Czas przejścia ok. 1 godz. 
Po odpoczynku udajemy się do autokaru, którym udajemy się do drugiego celu naszej 
wycieczki jakim jest Park Narodowy Czeski Raj po drodze odwiedzając przepiękne 12 
metrowe bazaltowe skały ‘’Pánska Skála’’.  
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W Czeskim Raju odwiedzimy jako pierwsze przepiękne Skalne Miasto – Hrubá Skála, 
a także wędrować będziemy labiryntami pomiędzy dwoma malowniczymi zamkami Skála 
i Valdštejn. Czas tego przejścia ok. 4 godz. Po przejściu przejazd na noclegi z 
obiadokolacją w hotelu Filip Brada. 
 

3 dzień (7 październik - niedziela) 
 

Po śniadaniu czekają nas kolejne atrakcji Parku Narodowego „Czeski Raj”, czyli 
Prachovské Skály - najbardziej spektakularne labirynty w tym rejonie parku. Czas 
przejścia szlakami turystycznymi to ok. 3 godz. Po pieszej wędrówce przejeżdżamy do 
zamku Trosky na krótkie zwiedzanie budowli, która jest wizytówką regionu i widoczna 
jest niemal z każdego miejsca w tym rejonie. Końcowym akcentem wyjazdu będzie 
krótki postój i zwiedzanie zabytkowego miasteczka Jičín, którego najsłynniejszym 
mieszkańcem był Rumcajs znany nam z dzieciństwa z słynnej czeskiej kreskówki. 
Powrót do Chorzowa ok. godz. 21:00. 
 

Świadczenia: 
 

1. Noclegi (pok. 2-3 os. - www.penzion-hubertus.cz oraz www.hotelfilip.cz), 
2. Wyżywienie (dwa śniadania i dwie obiadokolacje), 
3. Autokar turystycznym z opłatami parkingowymi i drogowymi, 
4. Ubezpieczenie, 
5. Pilot – przewodnik na trasie. 
 

Cena wycieczki: 
Dla mieszkańców Chorzowa – 250 zł* 

Dla pozostałych turystów – 500 zł* 
  

Cena nie obejmuje kosztów zwiedzanych obiektów, która wynosi ogółem 

 ok. 300 koron czeskich (w zależności od przysługujących zniżek).       
 

Zapisy tylko osobiście w biurze Oddziału PTTK  wraz z wpłatą zaliczki w wys. 100 zł* 
(W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi. Zwrot zaliczki tylko w nagłych, 

uzasadnionych i usprawiedliwionych sytuacjach). 
 

Informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 
 

*możliwość wpłaty pozostałej części opłaty na konto 
Credit Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem  

„dopłata Czeski Raj” 
 

Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych 
warunków pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec zmianie 
ze względu na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku każdorazowo decyduje      

o  tym prowadzący przewodnik - pilot. 
W Republice Czeskiej obowiązuje waluta - korona czeska.  Należy zabrać ważny  

dowód tożsamości lub paszport ze względu na  przebywanie poza granicami państwa. 
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