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JIČÍN – VALDŠTEJNSKÉ  SLÁVNOSTI, 
POKLADY  ČESKÉHO  RÁJE 

      
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame krajinu našich susedov“ 

                                                                     TERMÍN: 18.-20.5.2018 
Pre kolektív podľa požiadavky /okrem Valdštejnských slávností/ 

  CENA: 135 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách. Cestou  navštívime  rozprávkový zámok Hrádek U Nechanic, jednu z najvý-

znamnejších romantických stavieb v Čechách, postavený v štýle windsorskej gotiky. Má impozantné priestory, bohato za-

riadené interiéry, vzácne zbierky skla, obrazov a nábytku. Bolo tu natočených množstvo filmov, rozprávok a dokumentov.  
Pokračovanie do malebného Jičína, vstupnej brány do Českého ráje, starobylého mesta, ktoré vás ohromí rozprávkovým 

námestím a pamiatkami od talianskych architektov pochádzajúcich z doby výnimočného Albrechta z Valdštejna. Ubyto-

vanie a prehliadka: Valdštejnský palác, kostol sv. Jakuba, mestské hradby a Valdická brána - dominanta mesta s krásnym 

výhľadom, barokový letohrádok a park so vzácnymi drevinami, synagóga, Korunovačná kašna, Mariánsky stĺp, kostol sv. 

Ignáca..., osobné voľno.  

Zúčastníme sa tradičných Valdštejnských slávností, vyhľadávanej 3-dňovej spoločenskej a kultúrnej akcie s bohatým sprie-

vodným programom. Nebude chýbať slávnostný príchod vojvodu Albrechta z Valdštejna so sprievodom, vojskom a trubač-

mi, dobová hudba, tanec, šerm, vystúpenia umelcov a historická bitka so švédmi, remeslá a trhy, hry, sprievod masiek, po-

chodňový sprievod a ohňostroj.  

 

2.deň: raňajky, odchod do prírodnej rezervácie skalného mesta Prachovské skály, podľa záujmu – malý okruh od Turistic-

kej chaty cez vyhliadku Mieru a Cisársku chodbu /cca 1 hod./ Náročnejší okruh vedie do vzdialenejších kútov skál /cca 3,5 

km/. Pokračujeme do Českého Ráje, je neuveriteľné, čo dokázala príroda vytvoriť na takom malom kúsku územia... Trvalo 

milióny rokov, kým sa skalné bloky uvolnili, obrúsili, rozpadli a vytvorili dielo, pred ktorým stojíme v nemom úžase. Vy-

soké veže, úzke „myšie diery“, jaskyne, okná, pieskovcové údolia, k tomu rybníky a dreveničky. Navštívime hrad Trosky, 

bizarnú zrúcaninu gotického hradu z konca 14.st., jedného zo symbolov tohto kraja. Bol vybudovaný na dvoch strmých 

skalách a tým sa stal nedobytným. Pri prehliadke sa zoznámite s jeho históriou, vystúpite na vežu Baba a na vyhliadku pod 

vežou Panna,odkiaľ sa naskytne nádherný rozhľad do šírej krajiny.  

Od konca 16.st. v tejto oblasti pracujú brusiči drahých kameňov a táto exkluzívna výroba spolu so šperkárstvom ju odlišuje 

od ostatných v Európe. My sa pozrieme do brusičskej dielne na ukážku brúsenia, výstavu drahých kameňov a šperkov. 

Čaká nás ešte najstarší hrad Českého ráje - Valdštejn z 13.st., nevšedné pútnické miesto s jedinečnou atmosférou uprostred 

starých ruín rodového sídla, okolitých lesov a skál. Návrat do Jičína. 

3.deň: raňajky, odchod do Kuksu, úchvatného skvostu barokové umenia, bývalého panstva, dnes obce s rozľahlou hospi-

tálnou budovou, mohutným kamenným kostolom a radou alegorických sôch. Po rozsiahlej rekonštrukcii /náklady cca tri-

štvrte miliardy Kč/ bol znovuotvorený v r. 2015 a stal sa Top destináciu ČR za tento rok. Je nazývaný „Českým Versail-

les“, unikátom sú barokové sochy nadživotnej veľkosti, nástenné maľby a lekáreň s dračou krvou. Cestou na Slovensko sa 

ešte zastavíme v malebnom Novom Meste nad Metují, ktoré je nazývané aj Českým Betlehemom. Prechádzka zaujímavým 

a jedinečným historickým renesančným centrom s krásnym zámkom, most Dušana Jurkoviča, ktorý navrhol aj originálnu 

zámockú záhradu s drevenými stavbami. 

Predpokladaný príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách. 
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