
 

 

       
                                                                                              Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833 

                                                                                         cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu 
 

DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 

KUTNÁ  HORA - KRÁĽOVSKÉ  STRIEBRENIE, 
POKLADY  STREDNÝCH  ČIECH 

     
Tradičná gotická historická slávnosť, symbolicky otvárajúca turistickú sezónu Kutnej Hory, pamiatky Unesco 

TERMÍN: 23.-24.6.2018 

 
CENA: 78 € 

V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Možnosť nástupu po Trenčín 

 

PROGRAM: 
1.deň:odchod zo Žiliny o 5,00 hod., v P. Bystrici o 5,30 hod., v dopoludňajších hodinách prehliadka rozprávkového 

zámku Žleby s bohato zdobenými interiérmi, neopakovateľnou atmosférou a pôvabným romantickým prostredím, po-

staveného v štýle anglickej neogotiky. Vyniká jedinečnou zbierkou zbraní, nábytku, obrazov, vitráží, luxusného riadu, 

historickou divadelnou sálou, vzácne zachovanou zámockou kuchyňou... 

 

Pokračovanie do striebornej Kutnej Hory – pamiatky Unesco, kde sa koná už 27. ročník gotickej historickej slávnosti 

pripomínajúcej slávne tradície kráľovského banského mesta. Veľkolepý scenár nás vráti na začiatok 15.st., celé mesto 

aj kráľovské sídlo v mincovni Vlašský dvůr ožije príbehom príjazdu a vzácnej prítomnosti českého a rímskeho kráľa 

Václava IV. s družinou. Otvára sa jarmok, rozhoria svätojánske ohne, začínajú turnaje a ľudové veselice. Žiarivá fareb-

nosť vrcholnej gotiky a stovky historických kostýmov naplnia malebné uličky. O cca 14,00 hod. ubytovanie. 

My sa do osláv zapojíme tiež, ale okrem toho si prezrieme centrum, chrám sv. Barbory a mincovňu Vlašský dvůr, Sed-

lec s unikátnou kostnicou, kostol Nanebovzatia Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa prestavaný významným českým 

architektom Santinim. Kutná Hora patrí ku klenotom stredovekej architektúry. V stredoveku sa pokladala za druhé 

najdôležitejšie mesto Českého kráľovstva po Prahe. Nazývali ju pokladnicou a klenotom krajiny. Svoju slávu získala 

ťažbou striebra, ktoré tu bolo objavené už koncom 10. st.  
 

2.deň:raňajky, dokončenie prehliadky, odchod na honosný klasicistický zámok Kačina s ušľachtilou architektúrou a in- 

teriérmi vypovedajúcimi o živote šľachty v 19. a 20.st., obrazárňou s dielami umelcov 18.-20.st., knižnicou a divad-

lom.  

Cestou na Slovensko ešte navštívime hrad Veveří, jeden z najrozsiahlejších hradných areálov na ostrohu nad sútokom 

rieky Svratky a potoka Veverky z prelomu 12. a 13.st. Pozrieme si reprezentačné a súkromné priestory posledných ma-

jiteľov a dozvieme sa legendu o templárskom poklade. 

 

Odchod na Slovensko. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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