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KRÁSY   MORAVY 
PERŠTEJN , BOSKOVICE, MACOCHA 

      
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
   TERMÍN: 10.6.2018 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

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

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode kolektívu z iného miesta vyúčtujeme km podľa skutočnosti 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,15 hod., z Považskej Bystrice o cca 5,45 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Mo-

ravu návšteva Moravského Krasu, zastávka pri hornom mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný pohľad do hlbín priepasti 

Macocha, ktorá je súčasťou jaskynného 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, pokračuje 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 Masarykovmu dómu, kde uvidíte mohutné stalagmity, stalaktity, kaskády...  

 

Pokračovanie do malebných Boskovíc – prehliadka: centrum mestečka, židovské ghetto, ktoré je chránené ako výni-

močný urbanistický celok, synagóga s cennými hebrejskými nápismi, rituálne židovské kúpele - mikve, zámok, pre 

svoju slohovú čistotu považovaný na jeden z najkrajších empírových zámkov Moravy. Má nádherné interiéry, bohatú 

knižnicu, cenné obrazy holandských majstrov, obklopený je krásnou záhradou.   

 

Prehliadka nedobytného mramorového hradu Perštejn, majestátnej pevnosti, historickej perly, ktorý sa už 8 storočí týči 

na skale nad mestysom Nedvědice. Má luxusný interiér v štýle gotiky a renesancie, prvky baroka a romantizmu. Kniž-

nica patrí k unikátnym zbierkam v strednej Európe. Zaujímavá je hodinová veža a hrôzostrašná hladomorňa. Hrad je 

vyhľadávaný ako dejisko filmových rozprávok a filmov.  

 

Odchod na Slovensko. 
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