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KRÁSY   MORAVY  - MACOCHA  A  PUNKEVNÍ 
JASKYNE, KŘTINY, ADAMOV, VEVEŘÍ 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

    
TERMÍN: 30.6.2018 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

   CENA:  22,50 € 
v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,20 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu návšteva Moravského Krasu,  

zastávka pri hornom mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný pohľad do hlbín priepasti Macocha, ktorá je súčasťou jaskyn-

ného systému Punkevní jaskyne, najznámejšou priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v 

strednej Európe. Zostup lanovkou k vstupu do Punkevních jaskýň. Prehliadka jaskýň začína Predným dómom, po-

kračuje sieňami a chodbami s bohatou kvapľovou výzdobou až na dno Machochy, kde končí tzv. Suchá cesta a ďalej 

sa pokračuje romantickou plavbou na loďkách po riečke Punkve až k najkrajšej jaskyni Krasu – rozprávkovému Ma-

sarykovmu dómu, kde uvidíte mohutné stalagmity, stalaktity, kaskády...  

 

Návšteva „Perly Moravy“ – magickej dedinky Křtiny. Je to vyhľadávané pútne miesto s najkrajšou barokovou cirkev-

nou stavbou v Čechách - chrámom Panny Márie s nádhernými freskami. Areál vznikol podľa projektu geniálneho ar-

chitekta Jana Blažeja Santiniho, tvorí ho chrám, ambity, kaplnka sv. Anny, farské budovy a zámok. Zaujímavosťou je 

zvonkohra, ktorá vie zahrať stovky melódií, patrí k najväčším v strednej Európe a rozľahlá kostnica s pomaľovanými 

lebkami. 

 

Zastávka v Adamove, meste ukrytom medzi hlbokými lesmi,  kde v novogotickom kostole sv. Barbory objavíme uni-

kátny Svetelský oltár, vrcholné dielo jedinečnej umeleckej hodnoty neskorej gotiky z lipového dreva, viac ako 7 m vy-

soký s 59 postavami so sugestívnym monumentálnym reliéfom. 

 

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 

majiteľov, zaujímavé expozície a most zdobený sochami svätcov, dozvieme sa legendu o templárskom poklade.  

 

Príchod do Žiliny vo večerných hodinách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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