Wellness pełne doznań

FESTIWAL smaków i wrażeń

Pobyty związane z browarnictwem,
winem, romantyką
i aktywnym ruchem

Czechy
jakich nie znamy!

centralne zdjecie: Rožnovskie sanatorium piwne

POZNA JMY MORAW Y!

1. Piwne wellness – zharmonizowanie duszy i ciała
2. Winiarskie Wellness – gdzie wino czują wszystkie zmysły

Praga

Republika Czeska w ostatnich latach staje się celem turystycznym oferującym
atrakcyjne, pełne doznań pobyty wellness. Chodzi o połączenie
oryginalnych przeżyć podróżniczych i dobroczynnego działania
kąpieli, masaży i kuracji na zdrowie i duszę człowieka. Można
wybrać doznaniowe pobyty wellness w sanatoriach
piwnych lub w regionach winiarskich. Nowe
programy doznaniowe służą zdrowiu
i komfortowi psychicznemu, kształtują styl
Ostrava
życia, ﬁlozoﬁę tego, dokąd chcemy jechać,
Štramberk
co zobaczyć i czego spróbować.
Olomouc
Rožnov p. R.
Programy w danych miejscach są 3–5
Kroměříž
Brno
ZLÍN
dniowe, ale zawsze można ofertę
Znojmo Hustopeče
rozszerzyć o następne bardzo
Zaječí
ciekawe dni.
Mikulov

www.moravia-czech.eu

Kontakty i informacje:

Przedstawione programy można
łączyć, uzupełniać i tworzyć własne
produkty. W sprawie informacji
o usługach, realizacji programów
i cenach należy się skontaktować z:
Centrala Ruchu Turystycznego
Morawy Wschodnie, o.p.s., J. A. Bati 5520,
761 90 Zlín, info@vychodni-morava.cz,
www.vychodni-morava.cz
Projekt „Ważne imprezy turystyczne i ciekawe
miejsca wschodniej części Republiki Czeskiej” jest
współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zdjęcia: m-ARK Marketing a reklama s.r.o., archiwum
CCRVM, opracowanie: m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
www.strukturalni-fondy.cz/iop. 2012

1 Piwne wellness – zharmonizowanie duszy i ciała

Czechy są potęgą piwną, dlatego gdzie indziej szukać unikalnych sanatoriów piwnych, niż właśnie tu. Relaksacyjne kąpiele piwne charakteryzuje wysoka zawartość drożdży piwowarskich, minerałów i witamin, dzięki
czemu wyraźnie poprawiają odporność organizmu i równowagę duszy i ciała. Sanatoria oferują kąpiele,
lecznicze okłady, masaże i inne zabiegi, które są dopełnione zawsze niezbędną piwną kuracją pitną.

Rožnov pod Radhoštěm i okolica
(160 km z Katowic), www.roznov.cz
Miasto słynie z Muzeum wołoskiego w przyrodzie (www.vychodni-morava.cz), które jest najstarsze i największe w Europie środkowej, 100 zabytkowych obiektów.
• Pustevny ośrodek górski (1095 m n.p.m.), gdzie wygodnie dojedziemy samochodem, znany z przepięknych schronisk górskich architekta Dušana Jurkoviča z końca XIX wieku. W jednej z nich jest oryginalna
dawna restauracja. • Ścieżka rowerowa Bečva – łatwa, piękna trasa w dolinie rzeki Bečvy, tylko dla
rowerzystów. Można wybrać różne trasy, rowery można wypożyczyć na miejscu. www.vychodni-morava.cz

Štramberk – „Morawskie Betlejem“
(140 km z Katowic, przeważnie po autostradzie), www.stramberk.info
100 zabytków architektury ludowej, w tym 70 oryginalnych domów drewnianych. Dzięki swojej panoramie i niedalekiej jaskini jest najczęściej nazywany „Morawskie Betlejem“. Przenocujemy w stylowej chacie z bierwion i spróbujemy niepowtarzalnego miejscowego piwa
drożdżowego i kąpieli piwnej. • Kopřivnice (4 km) – muzeum słynnej fabryki samochodów TATRA • Příbor (8 km) – miasto rodzinne
Sigmunda Freuda, dom rodzinny • Hukvaldy (13 km) – miasto rodzinne znanego kompozytora Leoša Janáčka, rozległe ruiny zamku.

Ołomuniec
(190 km z Katowic przeważnie po autostradzie), www.olomouc.eu/tourism/
Ołomuniec ma po Pradze drugie co do znaczenia zabytkowe centrum w Republice Czeskiej.
Miasto świątyń i kościołów, pałaców, barokowych fontann. Słup Trójcy Przenajświętszej
(UNESCO), nie ma odpowiednika nigdzie na świecie.

Ostrawa
(95 km z Katowic), www.ostrava.cz/pl/turista?set_language=pl
trzecie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej. Najbardziej znanym miejscem jest ulica Stodolní
ulice, największa i najbardziej znana ulica rozrywkowa w RC, 60 lokali rozrywkowych.

2 Winiarskie wellness – gdzie wino czują wszystkie zmysły
Tereny winiarskie Moraw są miejscami, gdzie rodzi się 96 % czeskiego wina a swoją jakością
mogą się równać z winami z całego świata. Jest to kraj ludzi niespotykanej gościnności. Wybierz
się poznać jego tajemnice do piwnic winnych i winnic. Są otoczone słynnymi ogrodami i pałacami,
są połączone siecią 1 200 km ścieżek rowerowych. Smakuj i używaj sobie, kiedy będziesz znużony, weź winną kąpiel lub okłady z winnego szlamu.

Znojmo i okolice (325 km z Katowic), www.znojmocity.cz
Region znany z białych aromatycznych win, gdzie oprócz głównej odmiany Veltlínský zelený dobrze rodzą też odmiany Müller Thurgau, Sauvignon lub Riesling reński. Je to też miejsce najbardziej znanej czeskiej winnicy Šobes i kraj pełny historii i zabytków.
• Znojmo, wspaniała panorama nad rzeką Dyje, długa i bogata historia, miasto królewskie, rotunda św. Katarzyny z XI wieku, Znojemskie podziemia (XIV wiek) największy labirynt w Europie środkowej • Šatov, malowana piwnica zdobiona plastycznymi malowidłami ludowego
artysty • Winnica Šobes, w dolinie rzeki Dyje, jedno z najstarszych i prawdopodobnie najlepszych europejskich stanowisk winiarskich, w przeszłości stąd dostarczano wino
na wiedeński dwór cesarski, możliwość zwiedzania i degustacji win.

Hustopeče i okolice (290 km z Katowic), www.jizni-morava.cz
Znajdziemy tu wyborne czerwone wina i doskonałe białe – Riesling wołoski, Sauvignon lub Chardonnay. Można tu robić wycieczki do oryginalnych uliczek piwnic winnych (w niektórych miejscach
jest ich ponad 500), do wystawnych pałaców i po ścieżkach winiarskich.
• Lednicko-valticki areał, (www.jizni-morava.cz) wyjątkowy kompleks parków, stawów i pałaców, najrozleglejszy areał swego rodzaju na świecie, 200 km2 (UNESCO). W podziemiach pałacu
Valtice znajdziemy Salon win i możemy skosztować 100 najlepszych win Czech.
• Mikulov, www.mikulov.cz, wspaniała panorama miasta, mnóstwo zabytków, piwnice i kolonie
winiarskie, zamek ze słynną ekspozycją winiarską, olbrzymia beczka o pojemności 101 400
litrów. • Brno, www.brno.cz, drugie największe miasto Czech (390 000 mieszkańców), miasto
rodzinne architekta Adolfa Loose i znanej willi Tugendhat (UNESCO) autorstwa Ludwiga Miese
van der Rohe.

