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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 

V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cestovkatrip@gmail.com 

HRADY  A ZÁMKY  - JUŽNÉ  ČECHY 

- Slávnosti päťlistej ruže 

      
Magická krása južných Čiech spočíva v jedinečnej kombinácii úžasných historických pamiatok a jemne zvlnenej pokojnej krajiny so 

zelenkavými hladinami rybníkov... 
 

TERMÍN:  22.-24.6.2018  
CENA: 128 € 

V cene je doprava autobusom, 2x ubytovanie s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o cca 5.30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do južných Čiech prehliadka nádherného 

zámku Kratochvíle, renesančného klenotu, stavby, ktorá nemá v Čechách 16.st. obdoby. Hovorí sa, že vznikol zo sna roman-

tického talianskeho staviteľa, ktorý v cudzích službách spomína na svoj domov. Zlatý sál predstavuje vrchol renesančného 

štukatérskeho umenia. Pokračovanie idylickou krajinou rybníkov do malebného mestečka Hluboká, prehliadka zámku, ktorý 

patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v Čechách a hovorí sa, že je to kráľovské sídlo utkané zo snov krásnej p-

ni. Má mimoriadne krásne interiéry a nádherný park. Ubytovanie. 

 

2. deň: raňajky, odchod do magického Českého Krumlova, cestou prehliadka skvostu stredovekého umenia, pôvabného cis-

terciánskeho kláštora Zlatá Koruna, miesta so zvláštnou pokojnou atmosférou, s monumentálnym kostolom Nanebevzatia 

Panny Márie, najväčším chrámom južných Čiech. Po príchode do Českého Krumlova prehliadka: historické jadro, zámok 

a hrad – pamiatky Unesco /s rozsiahlymi zbierkami – porcelán, zbrane, zbierka Schwarzenberskej gardy, mincovňa, klenot-

nica/, najstaršie barokové divadlo na svete, prechod po plášťovom moste do zámockej záhrady s unikátnou kaskádovou fon-

tánou, rozprávkovým letohrádkom Bellaria, divadlo s otáčavým hľadiskom – svetový unikát. Fakultatívne exkurzia v pivova-

re Eggenberg s ochutnávkou, plavba na pltiach, stredoveká hostina v historickej krčme s dobovým programom... Český 

Krumlov  je mesto s  neopakovateľnou atmosférou, kde sa zastavil čas... Zachovalo si svoju historickú podobu – krivolaké 

uličky, romantické zákutia, unikátny komplex cca 300 meštianskych domov, kostol sv. Víta, Latrán s dreveným Lazebníc-

kym mostom so sochami z 19.st... a impozantná dominanta zámku nad meandrom Vltavy, ktorý je po Pražskom hrade dru-

hým najväčším hradným komplexom v Čechách. 

 

Účasť na slávnostiach Pětilisté růže - pri tejto príležitosti sa konajú rytierske turnaje, historické remeselné trhy, pouličné di- 

vadlá, šermiarske  súboje, predstavenia stredovekej hudby, vyvrcholením slávností je veľkolepý historický kostýmový sprie-

vod, nočný ohňový sprievod a ohňostroj. Priamo na ulici sa stretnete s udatnými veľmožmi, vznešenými šľachtičnami, môže-

te obdivovať umenie cirkusantov a komediantov... 

 

3. deň: raňajky, návšteva historického mesta slávnych Rožmberkov a Schwarzenbergov – Třebone v krajine rybníkov a lesov, 

ktoré vyniká renesančným zámkom a súborom renesančných a barokových domov na námesti. Popoludní Vranov nad Dyjí - 

romantickou cestou po kamennom 57 m dlhom moste ku klenotu európskeho baroka – zámku Vranov nad Dyjí. Interiéry 

predstavujú predovšetkým monumentálnu sálu predkov rodu Althannov z konca 17.st., ktorá patrí do klenotnice európskeho 

barokového staviteľstva. Sú bohato zariadené a približujú vytríbenú kultúru šľachtického bývania. Nachádza sa tu aj unikátna 

zbierka vranovskej keramiky. 

Odchod na Slovensko 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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