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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 

 

FLORA  OLOMOUC  2018 – 60. VÝROČIE 
– DOMOV  I EXOTIKA, VYZNANIE  RUŽIAM 

    
 

Záplava nádherných kvetov vrcholiaceho leta, bohatý a atraktívny sprievodný program. Hlavnou témou sú gladioly a exotická Malajzia. 

TERMÍN: 18.8.2018 
pre kolektív podľa požiadavky: 16.-19.8.2018 

CENA: 15,50 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Olomouce so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

Pozývame vás na letnú etapu medzinárodnej záhradníckej výstavy a veľtrhu FLORA OLOMOUC, 

využite príležitosť na inšpiráciu a doplnenie vašej okrasnej a úžitkovej záhradky, dvora, skalky... 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., po príchode do Olomouce – perly baroka, prehliadka  historického centra – Horné 

námestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiatkou  Unesco a svetový unikát, budo-

va radnice s orlojom, jedinečnou pamiatkou je súbor barokových  fontán s figurálnou výzdobou s námetmi  antickej  

mytológie,  Dolné námestie s  morovým stĺpom, Kostol  sv. Morica s najväčšími  varhanami v  strednej  Európe, Kostol 

sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po skončení prehliadky výstava FLORA OLOMOUC.  
    
   FLORA  OLOMOUC je  najväčšou  a  najstaršou  záhradníckou  výstavou v Českej  republike. Jej  letný termín súčasne 

    predstavuje  výsledky pestovateľskej  sezóny. Každoročne  ponúka veľkú expozíciu domácich kvetinárov, floristov a  

    ovocinárov spolu so zahraničnými vystavovateľmi a predajcami. 

Letná výstava vás  prenesie do sveta voňavých a pestrých letných kvetov, aromatických a liečivých bylín, ruží, gladio- 

    lov, muškátov, letničiek... Pestovatelia vám predstavia svoje výpestky – ovocie a zeleninu, zavítať môžete do vinárske- 

    ho kútika. 

V pavilónoch G, H a na voľných plochách sa bude konať veľtrh drobnej záhradnej mechanizácie Hortifarm a trhy 

ponúkajúce kvety, zeleninu, semená, okrasné rastliny, záhradnícke pomôcky a potreby. Nebude chýbať ani vyhľadá-

vaná bezplatná záhradkárska poradňa. 

Zbierkové skleníky výstaviska s exotickou flórou a faunou, botanická záhrada Univerzity Palackého a výstaviska Flora 

v Bezručových sadoch budú voľne prístupné.  

V  Hudobnom  pavilóne  Smetanových sadov a na ďalších miestach je pripravený zábavný program s dobrou hudbou 

Folk a Country Flora, dychová hudba a súťaže 

Poslaním Flory je okrem zoznámenia  s možnosťou využitia kvetov a zelene ku skrášleniu a skvalitneniu životného 

prostredia aj poskytovanie bohatých estetických zážitkov, sprostredkovanie výmeny skúseností, pestovateľských 

úspechov a tým obohatenie o nové informácie, námety a impulzy 

Pre kolektív ponúkame rozšírenie programu – zastávka na pútnom mieste Svatý Kopeček, alebo Z00 Olomouc 

 

Cena vstupeniek: 150 Kč/dosp., 80 Kč/seniori, študenti, 30 Kč/deti 6 – 15 rokov, 60 Kč/ZŤP/ZŤPP, doprovod zdarma 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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