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                  MOSZNA, POĽSKÝ DISNEYLAND – OPOLE - BRZEG 
            najzaujímavejšie miesta najmenšieho vojvodstva Poľska, ktoré na juhu susedí s Olomouckým krajom 
PROGRAM 

1. deň: 07.11.2020 - sobota    

o 06:00 hod odchod zo Žiliny cez Čadcu do poľského mestečka Moszna, kde stojí rozprávkový zámok. 
Hrad zo 17. stor., ktorého súčasťou bol barokový palác, po požiari rekonštruovali a neskôr sa stal majetkom rodiny priemyselných 
magnátov Tiel-Wicklerovcov, ktorá ho vlastnila až do roku 1945. 
Rozprávkový zámok, niekedy nazývaný aj palác, má 365 miestností, 99 veží, kaplnku, kaviareň, reštauráciu a hotel.  
V minulosti ho navštevovali významní hostia a jedným z nich bol aj cisár Vilhelm II. v roku 1911. 
Len časť miestností je určená  na prehliadku pre turistov, ktorá trvá približne hodinu.  

Treba však vedieť, že interiér nie je dych berúci. Skôr sa to dá povedať o exteriéri zámku, ktorý má prívlastok  
„poľský Disneyland“. O Mosznej koluje veľa legiend a každá z nich má zrnko pravdy. 

Park so storočnými dubami a lipami, v ktorom je zámocký palác umiestnený, skrýva tiež svoje tajomstvá. 

Areál ponúka nekonečné prechádzky po lesných lúkach a okolo jazierka.  
Popoludní presun do Opole, ktoré majú svoje „Benátky“ – domy, týčiace sa priamo z vody rieky Mlynówky.  

Úžasnú architektúru železničnej stanice, ktorá kombinuje neogotické, neorenesančné, secesné a noklasicistické prvky 
si môže návštevník vychutnať aj v interiéroch, v ktorých je vynikajúca akustika.  

Neďaleko stanice začína hlavná pešia zóna na Krakovskej ulici. 
Prehliadka mesta s miestnym sprievodcom, ktoré má okrem historických stavieb množstvo umeleckých diel. 

V najvyššej budove mesta, v Katedrále Povýšenia svätého Kríža, sa nachádza známy obraz matky Božej Opolskej. 

Neorenesančná budova Radnice na Rynku je postavená podľa florentského paláca Vecchio. 
Námestie si zachovalo stredoveký charakter. Dodnes na ňom stojí historický Pranier pred Radnicou. 

Oproti starému mestu na ostrove Pasieka stojí veža, pozostatok niekdajšieho Piastovského hradu. 
Ubytovanie v Opole, alebo blízkom okolí, večera fakultatívne. 

 

2. deň: 08.11.2020 – nedeľa 
po raňajkách odchod mestečka Brzeg na ľavom brehu Odry, ktoré bolo v minulosti trhovou a rybárskou osadou. 

Kniežací dvor a neskôr pevnosť postupne premenili na renesančný zámok, ktorý tvoria tri krídla s bránou 
a renesančnou záhradou. Zámocká zbierka vlastní exponáty od gotiky po baroko a patrí k nej aj kolekcia 

náhrobkov dynastie sliezskych Piastovcov. Svoj pomník tu má dokonca aj pes kniežaťa Juraja II. 
Renesančná radnica zo 16. storočia má dvojpodlažné laubne a rokokovú rokovaciu  sieň.  

Okolo námestia sa zachovali historické domy. 

Po prestávke na obed pokračovanie na Horu sv. Anny, kde sa okrem pútnického areálu  
s kláštorným komplexom františkánov, krížovou cestou a kalváriou, nachádzajú viaceré prírodné zaujímavosti.  

Jednou z nich je vulkanický čadičový stĺp, ktorý vytvoril výtok magmy z kráteru. 
Popoludní odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod.  

 

CENA: € 99/osoba za zájazdový autobus, ubytovanie 1 noc s raňajkami hotel ***, sprievodcu CK 
                  a miestneho sprievodcu v Opole 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 4 €/os. 
                              vstupné od parku a zámku v Moszne, prípadne do ďalších múzeí 

                                                                  
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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