
 
 

 

Z wizytą na Morawach w poszukiwaniu dobrych praktyk 

 

    
 

1 dzień 05.10.2022 (środa) 
godz. 07:30 -  wyjazd  z Czerwonki, przejazd  w kierunku Gorzyc .  
ok. godz. 13:30 – obiad na trasie przejazdu . 
ok. godz. 17:00 – zakwaterowanie w hotelu AMADEUS  *** w Wodzisławiu Śląskim  
godz. 18:30 – kolacja, nocleg 
2 dzień  06.10.2022 (czwartek) 
godz. 08:00 – śniadanie  
godz. 09:00 – 17:00 – całodzienne zwiedzanie  obszaru LGD MORAWSKIE WROTA – przykłady dobrych  
praktyk  według harmonogramu  gospodarzy. Obiad w trakcie wizyty  
godz. 18:00 – powrót  do hotelu 
godz. 20:00 – uroczysta obiadokolacja, nocleg 
3 dzień 07.10.2022 (piątek) 
godz. 08:00 – śniadanie w m/ noclegu. 
godz. 09:00 – wyjazd na teren Czech – poznawanie dobrych praktyk na terenie  gospodarzy  czeskich 
Obiadokolacja regionalna w trakcie wizyty po stronie czeskiej 
godz. 17:00 -  wyjazd do Czerwonki 
ok. godz. 00:00 – powrót w miejsce  zbiórki 
 
Zapewniamy: 
Przejazd autokarem kl. lux, 2 noclegi w hotelu 3***, 2 śniadania  w formie bufetu, 1 kolacja uroczysta, 1 
obiadokolacja  z daniami regionalnymi  w Czechach , opieka pilota i przewodników miejscowych, 
ubezpieczenie od NNW  , KL i Bagaż,  opłata na obowiązkowy  Fundusz Gwarancyjny, podatek \VAT 
 
Hotel AMADEUS ***,  położony jest zaledwie 1,2 km od centrum Wodzisławia Śląskiego. Oferuje on minispa i kręgielnię. Do 
dyspozycji Gości są przestronne klimatyzowane pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i minibar(płatny dodatkowo). Każdy z 
nich obejmuje komfortową część wypoczynkową oraz nowoczesną łazienkę z suszarką do włosów. Do dyspozycji gości  jest  
centrum spa, które oferuje saunę, wannę z hydromasażem i grotę solną. Wieczorem Goście mogą zrelaksować się w barze  z 
dyskoteką. 
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