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KRÁSY   MORAVY – MACOCHA, BYLINKOVÉ  
SLÁVNOSTI, TEMPLÁRSKE  VÍNNE  PIVNICE 

   
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 2.9.2018 

 
CENA:  23,50 € 

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 5,30 hod., z Považskej Bystrice o cca 6,00 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 Čejkovíc, kde sa konajú tradičné Bylinkové slávnosti v modernom areáli nad historický-

mi Templárskymi sklepmi. Tešiť sa môžete na ochutnávky najrôznejších variácií čajových zmesí a korenia, exkurziu 

vo výrobe a bohatý sprievodný program, počas celého dňa hrá Varmužova cimbálová muzika. Vstup na slávnosti je 

zdarma, pri príchode dostanete tombolový lístok, s ktorým môžete vyhrať zaujímavé hodnotné ceny. Poteší vás detský 

folklórny súbor, pre deti je pripravené divadlo, maľovanie na tvár, jazda na poníkoch, opekanie špekáčkov. Prejdete sa 

voňajúcim skladom byliniek, dozviete sa o pestovaní produktov až po výrobu sáčku čaju. V podnikovej predajni si 

čaj, koreniny a bylinky môžete aj zakúpiť. Namiešajte si čaj podľa vlastných predstáv a miestne tetičky v krojoch vám 

medzitým prezradia všeličo o bylinkách. Slávností sa zúčastnia aj predajcovia a remeselníci. V kostole sv. Kunhuty je 

výstava o sv. Hildegarde a možnosť navštíviť kostolnú vežu. 

 

V prípade záujmu prehliadka historických Templárskych sklepov z 13. st. s ochutnávkou 4 druhov vína a suvenírom, 

pri ktorej sa dozviete zaujímavosti o pestovaní hrozna, výrobe vína s tradíciou od príchodu prvých tajomných templá-

rov. V Čejkoviciach môžete navštíviť aj malé múzeum T.G. Masaryka, ktorý tu žil ako dieťa. 

 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny o cca 22,00 hod. 
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