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DIVOKÁ  ORLICE  -  ČESKÁ LOIRA – 
EXCELENTNÁ EURÓPSKA DESTINÁCIA 

    
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame krajinu našich susedov“ 

TERMÍN: 14.-15.4.2018 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 68 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie   
 

 PROGRAM:  
1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách. Po príchode na Moravu navštívime tajomný renesančný zámok Velké Losiny, 

neslávne známy krvavými čarodejnickými procesmi zo 17.st., dejisko filmu Kladivo na čarodejnice. Charakteristické sú ar-

kády, interiér ohromí predovšetkým unikátnou rytierskou sálou s koženými tapetami, kachľovou pecou, príborníkom, tapi-

sériami s výjavmi z antickej mytológie, obrazárňou stredoeurópskych maliarov, rodovou galériou, barokovou kaplnkou... 

 

Pokračovanie do Dolnej Moravy, kde nájdeme svetový unikát – Cestu v oblakoch, 55 m vysokú drevenú stavbu s nádher-

nou vyhliadkou. Milovníci adrenalínu môžu vyskúšať jazdu 101 m tobogánom s okienkami. 

 

Presun k „Českej Loire“ – Divokej Orlici, nazývanej riekou hradov, zámkov a príbehov. Táto oblasť získala tento rok titul 

Excelentná európska destinácia s jedinečným kultúrnym produktom, čo ju vyzdvihlo na úroveň prestížnych európskych tu-

ristických cieľov. Ako prvý navštívime skvost českej historickej architekúry – renesančný zámok Častolovice. Interiéry 

s freskami, kazetovými stropmi a zbierkami obrazov dokumentujú životný štýl a bytovú kultúru rodu Sternbergov v priebe-

hu štyroch storočí. K zámku patrí rozsiahly park s jazierkom, minizoom a oborou s bielymi danielmi. Ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, a môžeme obdivovať empírový šperk - Kinských zámok Kostelec. Ak bude prítomný gróf František Kin-

ský, rád vám porozpráva aj rodové historky. Pozrieme si expozíciu život v biedermeieri v reprezentačných miestnostiach, 

Galériu Kinských a múzejnú expozíciu. Nasleduje pôvabný zámoček Doudleby, dielo talianskych renesančných umelcov, 

ktorý vás uchváti unikátnou, vysoko oceňovanou sgrafitovou výzdobou vonkajších aj vnútorných priečelí, bohatým štuko-

vaním a výmaľbou. Interiér vyniká nádhernými freskami s mytologickými, náboženskými motívmi a barokovými emblé-

mami v lunetových klenbách. Nakrúcal sa tu historický veľkofilm Báthoryčka. Poslednou zastávkou bude romantický ba-

rokový zámok Potštejn, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a dnes si tu môžete pozrieť rezprezentatívne interiéry, 

rodovú portrétovú galériu, salóniky, mramorovú sálu, kaplnku, knižnicu a ďalšie pozoruhodné miestnosti.  

 

Odchod na Slovensko. 

 
Zámky na Orlici sú zaujímavé aj tým, že vás v prípade prítomnosti budú sprevádzať ich šľachtickí majitelia, ktorí sa o ne 

vzorne starajú. 
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