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BUCHLOV,  BUCHLOVICE   
A  FESTIVAL  CESNAKU – 17. ročník 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 28.7.2018 

CENA: 17 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu prehliadka monumentálneho 

hradu Buchlov. Snáď každý hrad má svoju bielu pani s dramatickou povesťou z dávnej histórie. Hrad Buchlov má 

ešte niečo viac, tajuplný strom, ktorý vraj rastie hore koreňmi, pravú egyptskú múmiu ukrytú za hradbami a Čerto-

vu záhradku. Majestátny kráľovský hrad sa týči nad riekou Moravou, patrí k najstarším a najzachovalejším v ČR. 

Je ukážkou stredovekej pevnostnej architektúry a jeho interiéry dokumentujú vývoj gotickej, renesančnej a baro-

kovej bytovej kultúry, životného štýlu majiteľov od 15. do 19.st. Zo zbierok vyniká rozsiahla kolekcia stredove-

kých malieb, pozoruhodná rodová galéria, zbrojnica, knižnica, prírodovedecké zbierky cestovateľov... 
 

Presun k romantickému zámku Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Če-

chách. Výnimočná architektúra, rozsiahle zbierky, významní majitelia a dôležitosť v dejinách posledných rokov 

habsburskej monarchie dávajú zámku význam presahujúci české hranice. Zámok bol galantným darom kniežaťa 

Petřvaldského pre jeho manželku z talianskeho rodu Collona a poprední viedenskí architekti ho navrhli v talian-

skom štýle „Villa rustica“. Vznikla tak stavba s najčistejším štýlom barokovej vily v strednej Európe. Súbežne bo-

la budovaná nádherná baroková záhrada, ktorá dodnes očarí všetkých návštevníkov. Pozrieme si luxusne zariadené 

interiéry, barokovú záhradu a rozsiahly anglický park. Milovníkov kvetov určite poteší výstava fuchsií, ktoré sú 

jedným zo symbolov tohoto zámku. Zbierka má približne 1200 odrôd a patrí k najvýznamnejším a najznámejším 

v strednej Európe.  

 

V tento deň sa na zámku, jeho nádvorí a priľahlých  priestoroch koná už 16. ročník Festivalu  cesnaku, dnes s mot-

tom „Cesnak je hrdosť a pýcha“. Ochutnáte nielen pomazánky, polievky, omáčky, placky, ale aj netradičné jedlá z 

tejto pochutiny – koláče, cesnakové kúsky v čokoláde, dokonca aj zmrzlinu. Vystavovatelia  vám  predstavia  viac 

ako 20 druhov cesnaku, ktorý si môžete aj kúpiť. O zábavu sa postarajú  hudobné a tanečné skupiny, rôzne súťaže, 

napríklad o najkrajší cesnakový vrkoč. 

 

Odchod na Slovensko. 

Pre kolektív 45 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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