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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, cestovkatrip@gmail.com 

KÚPEĽNÉ  MESTÁ  ZÁPADNÝCH  ČIECH 

     
TERMÍN: 21.-23.9.2018 

Pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 142 € 
v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 3,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Prehliadka honosného stredovekého hradu Český 

Šternberk, sídla významného českého rodu. Interiéry s barokovou štukovou výzdobou sú bohato vybavené nábyt-

kom z rôznych období, cennými obrazmi, loveckými  zbraňami, unikátnou  kolekciou  medených  rytín z obdobia 30  

ročnej vojny, jednou z najväčších v  Európe. 

Pokračovanie do  Karlových  Varov, ubytovanie, prehliadka centra  – Zámecká  veža, krásny chrám sv. Márie Mag-

dalény, hotel Pupp, výjazd lanovkou na rozhľadňu Diana, pravoslávny kostol sv. Petra a Pavla, večerná prechádzka 

po známych kolonádach – Tržná, Zámecká, Sadová či Vřídelná, osobné voľno na ochutnávku minerálnych prame-

ňov a kúpeľných oblátok. 

 
2.deň: raňajky, návšteva hradu Loket, ktorého počiatky siahajú až do 13. st., obľúbené miesto Karola IV.,  jeho syna Václava IV., 

rád sa tu vracal aj básnik J.W. Goethe. Opevnené mesto s hradom mnohí nazývali „kľúčom ku kráľovstvu českému“. Dnes hrad 

ponúka rôzne expozície, okrem iného aj výstavu porcelánu, aj samotné mesto Loket je plné historických zaujímavostí - baroková 

radnica, čierna veža, kostol sv. Václava... Pokračovanie do Františkových Lázní – krásne historické kúpeľné mestečko, ktoré si 

zachovalo svoj ráz 19.st., návšteva Mariánskych Lázní, prechádzka po kolonáde, Spievajúca fontána, Boheminium – miniatúry 

českých pamiatok, návrat do Karlových Varov, osobné voľno. 

 

3.deň: raňajky, podľa záujmu prehliadka – múzeum Jana Bechera s ochutnávkou, múzeum sklárne Moser – možnosť nákupu su-

venírov, popoludní odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách. 

 

KARLOVE VARY – mesto kolonád, nájslávnejšie kúpele v Čechách, založené už v 14.st. kráľom Karlom IV. K najznámejším 

návštevníkom patrí cár Peter Veľký, L.W.Beethoven, N.Paganini, F.Chopin, W.A.Mozart, S. Freund, František Jozer I., 

Napoleon III. a mnohí ďalší. Vyviera tu viac ako 60 termálnych prameňov /najteplejšie Vřídlo 72,2°C – vytryskuje do výšky 12 

m, používa sa aj pri pitnej kúre/  

 

MARIÁNSKE LÁZNĚ – najmladšie kúpele západných Čiech, v krásnom prírodnom prostredí so špecifickou architektúrou 

a nádhernými parkami. 140 minerálnych prameňov, kolonáda so Spievajúcou fontánou, Boheminium 

 

FRANTIŠKOVE LÁZNĚ – založené cisárom Františkom I. ako prvé slatinné kúpele na svete. Pamiatky: kostol sv. Jakuba, 

kostol Povýšenia sv. Kríža, Dom s pamätnou doskou Beethovena, pamätníky, nádherné parky, mestská pamiatková rezervácia, 

symbolom je pramenitá kyselka a socha malého chlapca s rybou  

 

ZÁMEK LOKET – expozícia porcelánu z najstarších porcelánok, sošky, súpravy, maľované dosky, vázy a dekorá-cie. V ďalších 

priestoroch je interaktívna expozícia útrpného práva, kde sa figuríny odsúdených pohybujú a všetko je sprevádzané hrô-

zostrašnými zvukmi, kolekcia stredovekých zbraní a brnení  
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