
       
                                                                                                     Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833 

                                                                                      cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu 

     

KRÁSY  JUŽNÝCH  ČIECH 

 

    
 

                                                                 TERMÍN: podľa požiadavky 
                                                                             
                                                                             CENA:  72 € 

V cene je doprava autobusom, 1x ubytovanie s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Pri odchode z miesta mimo trasu na Trenčín cenu prispôsobíme podľa počtu km. 

PROGRAM: 

 

1.deň: odchod  zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Zastávka v Telči - nazývanej  renesančnou  perlou, 

prehliadka zámku /Klenotnica, kaplnky, zbrojnica, Malá hodovná sieň, Zlatý sál, Rytiersky sál.../ s bohatou výzdobou, 

drevorezbami, loveckými trofejami, obrazmi, kazetovými stropmi, zámocký park, prechádzka historickým centrom – 

pamiatka Unesco 

 

Prehliadka zámku Hluboká, ktorý patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v Čechách, hovorí sa o ňom, že je 

utkaný zo snov krásnej pani..., má rozprávkovú architektúru a výnimočne krásne interiéry, ubytovanie 

 

2.deň: raňajky, odchod do magického Českého Krumlova, cestou zastávka v unikátnej dedinke Holašovice – pamiatka 

Unesco, s unikátnym súborom usadlostí v štýle sedliackeho baroka.  Po príchode do Českého Krumlova prehliadka: his-

torické jadro, zámok a hrad –pamiatky Unesco /s rozsiahlymi zbierkami – porcelán, zbrane, zbierka Schwarzenberskej 

gardy, mincovňa, klenotnica/, najstaršie barokové divadlo na svete, prechod po plášťovom moste do zámockej záhrady 

s unikátnou kaskádovou fontánou, rozprávkovým  letohrádkom Bellaria, divadlo s otáčavým hľadiskom – svetový unikát. 

V prípade záujmu Stredoveká hostina v historickej krčme s dobovým programom, fakultatívne plavba na pltiach. Český 

Krumlov  je mesto s  neopakovateľnou atmosférou, kde sa zastavil čas... Zachovalo si svoju historickú podobu – krivo-

laké uličky, romantické zákutia, unikátny komplex cca 300 meštianskych domov, kostol sv. Víta, Latrán s dreveným La-

zebníckym mostom so sochami z 19.st... a impozantná dominanta zámku nad meandrom Vltavy, ktorý je po Pražskom 

hrade druhým najväčším hradným komplexom v Čechách. 

 

Pokračovanie do Jindřichova Hradce, ktorý je v blízkosti známeho juhočeského rybníka Vajgar, prehliadka hradu a zám-

ku – reprezentačné priestory s nástennou výzdobou, maľovanými kazetovými stropmi, vybavené dobovým zariadením 

a obrazmi s dominantným plátnom Petra Brandla, hudobný pavilón s bohatou plastickou zlatenou výzdobou, historické 

centrum, Krýzovy jesličky– najväčší pohyblivý betlehem na svete. 

  

Odchod na Slovensko, príchod  v nočných hodinách 
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