Mobil: 0721 215 111
E-mail: office@ultramarintm.ro
Web: www.ultramarintm.ro

Castelele din Sudul
Cehiei - Lednice & Brno
Lednice, Cehia

Descriere Castelele din Sudul Cehiei - Lednice & Brno 3*, Lednice, Cehia
Moravia de Sud este o regiune încântătoare, cu peisaje naturale mirifice, castele maiestuoase și grădini pline de
farmec. Castelul Lednice este o bijuterie arhitecturală, iar castelul Spilberk – inițial, un castel regal important - a fost
transformat treptat într-o fortăreață uriașă în stil baroc, apoi a devenit cea mai dură închisoare din Austro-Ungaria. În
lunile iulie și septembrie, le vizităm într-un circuit care mai include Danubiana Art Museum Slovakia, Muzeul Tehnic din
Brno și Piața Centrală a orașului. Vă invităm într-un city-break regal spre grandioasele castele UNESCO din Sudul
Cehiei!
ZIUA 1: Plecare dimineața din Timișoara spre Cehia. Ne oprim la Bratislava, unde vom vizita Danubiana Art
Museum Slovakia, unul dintre cele mai romantice muzee de artă modernă din Europa. Începând cu anul 2000,
muzeul a încântat mulți vizitatori din țară și de peste hotare, inclusiv pe H.M. Juan Carlos I al Spaniei și soția sa Sophia,
Regina Beatrix din Olanda, Regina Sonja din Norvegia, Albert II, Prințul Monaco și Printesa Mona din Oman, precum și
nenumărate vedete. Situat pe o insulă în mijlocul Dunării, muzeul oferă o priveliște unică asupra orașului Bratislava,
Carpaților Mici și fluviului Dunărea, mai ales la apusul soarelui. Cazare în zona Lednice, hotel 3*.
ZIUA 2: Mic dejun. Vizităm Castelul Lednice, care la început a fost o vilă renascentistă. În secolul al XVII-lea a
devenit una dintre reședințele de vară ale domnitorilor de la Liechtenstein. Zona este una dintre cele mai renumite din
sudul Cehiei, înscrisă în patrimoniul cultural UNESCO începând din 1996. Plecăm spre Brno, unde vom vizita: Vechea
Primărie, Noua Primărie, Catedrala Sf. Petru şi Pavel, Turnul Primăriei, Piața Libertății. Următorul obiectiv în
excursia noastră este Castelul Spilberk – un castel regal, ce datează din secolul al XIII-lea și care a fost reconstruit ca
fortăreață în stil baroc între secolele al XVII-le și al XVIII-lea, pentru a fi folosit ca cea mai notorie închisoare din
întreaga monarhie habsburgică, cunoscută sub denumirea de „Închisoare a Națiunilor”. În prezent, castelul
adăpostește Muzeul orașului Brno. Cazare în zona Brno, hotel 3*.

ZIUA 3: Mic dejun. Vizităm Muzeul Tehnic Brnocare a fost fondat în anul 1817 în Brno. În
acest muzeu se pune accentul pe exponate ale ştiinţelor naturale şi sociale. La început, muzeul a
fost bazat mai mult pe arte şi meserii. Întinsă pe trei etaje, instituția de cultură deține o gamă
variată de produse, de la mașini și motociclete, până la secțiuni ale motoarelor cu reacție sau
pompe și instalații de mari dimensiuni. Muzeul este preferatul miilor de copii care îi trec pragul
anual. Plecare spre Timișoara.

Servicii incluse
transport cu autocar modern;
2 nopți cazare cu mic dejun;
însoțitor de grup pe tot parcursul excursiei.

Servicii neincluse
toate vizitele şi opririle opţionale, intrări la muzee sau alte obiective turistice;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 10:26)

asigurarea medicală de călătorie.

Informatii utile
ACTE NECESARE:

• paşaport original sau carte de identitate;
• cazier judiciar pentru însoțitorul de grup de copii;
• pentru copiii sub 18 ani – declarație notarială de la ambii părinți, după caz.
Notă:Locurile vor fi rezervate în funcție de ordinea înscrierii în agenție. Prețul este valabil pentru grup de minimum
40 de persoane. În cazul în care vor fi mai puțini participanți, prețul se recalculează. Ghidul are voie să modifice
programul turistic fără a schimba structura acestuia.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Mic dejun
Ghid
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