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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, cktrip@cktrip.eu 

ČESKO – SASKÉ  ŠVAJČIARSKO 

      
 

TERMÍN: 14.-16.9.2018 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

 

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

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

 PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny v skorých ranných hodinách, možnosť nástupu po Trenčín. Dopoludnia prehliadka honosného 

stredovekého hradu Český Šternberk, sídla významného českého rodu. Interiéry s barokovou štukovou výzdobou sú 

bohato vybavené nábytkom z rôznych období, cennými obrazmi, loveckými zbraňami..., unikátom je kolekcia mede-

ných rytín z obdobia 30-ročnej vojny, jedna z najväčších v Európe. Pokračovanie do Dečína, prehliadka zámku, ktorý 

sa majestátne týči nad riekou Labe a je najlepšie zachovanou stavbou v štýle saskej renesancie. Exteriéry zámku sú 

veľkolepé, interiéry ponúkajú prehliadku reprezentačných salónov a prekrásny výhľad na okolie. Milovníci architek-

túry ocenia krásu barokovej koniarne, Ružovej záhrady, či kostola Povýšenia sv. Kríža. Možnosť návštevy židovskej 

štvrte a romantickej vyhliadky na Pastierskej stene, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, celodenný výlet do unikátneho Českého Švajčiarska, cesta najromantickejšou časťou z Hřenska cez 

Tri pramene na monumentálnu Pravčickú bránu – symbol a perlu tejto výnimočnej oblasti, najobdivovanejší skalný 

útvar a zároveň najväčšia prírodná skalná brána v Európe s nádherným výhľadom. Jej súčasťou je zámoček Orlie 

hniezdo so štýlovou reštauráciou. Obdivuhodné unikátne skalné útvary, malebné tiesňavy, skalné veže..., možnosť 

prechádzky náučným chodníkom, Divoká a Edmunova tiesňava, plavba loďkou popod masívmi skál siahajúcimi do 

výšky až 150 m, pričom vás prievozník oboznámi s históriou a jednotlivými skalnými útvarmi. Návrat na hotel. 

 

3.deň: raňajky, výlet do oblasti Saského Švajčiarska – vyhliadková terasa Bastei vysoko nad kaňonom Labe, odkiaľ sú 

veľkolepé výhľady na okolitú krajinu pieskovcových skalných veží. Po kamennom moste Basteibrücke, najstaršej tu-

ristickej atrakcii v Sasku prekonáte 195 m hlbokú priepasť, potom zostúpite labyrintom skál do výletného mestečka 

Rathen a historickým parníkom podniknete výpravu proti prúdu rieky a potom až na vrchol stolovej hory Königstein. 

Tu sa týči nedobytná pevnosť, za vlády Karla IV. nazývaná „Kráľov kameň“ s nezabudnuteľnými výhľadmi na kraji-

nu saských hôr, na horizonte orámovaných Dečínskym Snežníkom a Ružovským vrchom. Dnes je tu umiestnený vo-

jenský skanzen s viacerými stavbami a exponátmi, zbrojnicou, posádkovým kostolom... 

 

Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách. 
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