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ADVENT  V  JUŽNÝCH  ČECHÁCH 

SO  SPRIEVODOM  ČERTOV 

     
Magická krása južných Čiech vo sviatočne vyzdobených mestách a zámkoch so sprievodom čertov ! 

 

TERMÍN:  15.-16.12.2018 
Pre kolektív termín podľa požiadavky /bez Krampuslaufu/ 

 

CENA:  98 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 

1.deň:odchod zo Žiliny o 4,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do južných Čiech prehliadka magického Čes-

kého Krumlova, v tomto období plného kľudu a romantiky. Mesta s neopakovateľnou atmosférou, kde sa zastavil čas... Za-

chovalo si svoju historickú podobu – krivolaké uličky, romantické zákutia, unikátny komplex cca 300 meštianskych domov, 

kostol sv. Víta, Latrán s dreveným Lazebníckym mostom so sochami z 19.st. a impozantná dominanta zámku nad meandrom 

Vltavy, ktorý je po Pražskom hrade druhým najväčším hradným komplexom v Čechách. Prehliadka Hradného múzea, osob- 

né voľno, staročeské vianočné trhy s punčom a cukrovinkami, koledy a hudobný program.  

 

Účasť na „Krampuslaufe“ – behu čertov, ktorý sa už udomácnil aj v južných Čechách. Môžete sa tešiť na takmer 700 démo- 

nických bytostí, ktoré vzbudzujú rešpekt a hrôzu, niet sa však čoho báť. Táto staroveká tradícia z rakúskych Álp predstaví 

precízne vyrezané drevené a ručne maľované masky s pravými rohami, kostýmy z kože a pekelné vozy. Pripravený je aj bo-

hatý sprievodný program. Odchod na ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, odchod do Hlubokej, prehliadka zámku, ktorý patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v Čechách a 

hovorí sa, že je to kráľovské sídlo utkané zo snov krásnej pani. Do súčasnej podoby bol prestavaný v štýle tudorovskej gotiky 

podľa vzoru anglického kráľovského zámku Windsor. Má mimoriadne krásne interiéry s výnimočnou výzdobou.  

 

Pokračovanie do Jindřichova Hradce, adventné trhy s novinkou, 3D anjelom v životnej veľkosti, Krýzovy jesličky – najväčší 

pohyblivý betlehem na svete, unikátna pôsobivo ozvučená vodná fontána, druhá svojho druhu v Európe..     

 

Odchod na Slovensko. 
 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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