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KRÁSY  MORAVY  
 

 

     
 

TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: 98 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 6,00 hod., prehliadka zámku Rájec nad Svitavou, ktorý patrí k najhonosnejším aristokratickým 

sídlam /reprezentačné miestnosti, bohato vyrezávané kazetové stropy, noblesná jedáleň, kabinet rytín zo 17.st. od P.P. Ruben-

sa, Rafaela Santiho, knižnica, kaplnka, zámocký park.../. /Alternatíva – Kroměříž – mesto Unesco/. Pokračovanie do oblasti 

Moravského Krasu - jazda ekologickým vláčikom 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... Po skončení prehliadky výstup lanovkou k 

hornému mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný pohľad do hlbín priepasti Macocha. Priepasť Macocha je súčasťou jaskynného 

systému Punkevní jaskyne,najznámejšou priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v strednej Európe. 

Odchod do Brna, prehliadka historického centra, ubytovanie 

 

2.deň: raňajky, odchod do Lednice – prehliadka  zámku, ktorý slúžil ako rekreačná rezidencia pre rodinu Lichtensteinovcov. 

Nádherný  zámok je obklopený parkom s Minaretom a Janohradom. Po prehliadke môžete navštíviť akvárium Malawi, po-

zrieť si výcvik dravcov, Skleník s mnohými tropickými a subtropickými rastlinami, poprechádzať sa až k Minaretu, alebo 

plaviť loďkou po jazierku. Presun do Valtíc - malebného mestečka, ktoré vonia vínom a očarí vás historickou atmosférou. 

Prehliadka prekrásneho  barokového zámku, ktorý je zrekonštruovaný tak, ako ho v 18. storočí zanechal architekt Johann  

Bernard z Erlachu. Po skončení prehliadky návšteva Valtického podzemia– unikátneho labyrintu historických vínnych pivníc 

so sklepiérom, ochutnávka miestneho kvalitného vína. Lednicko - Valtický areál má výnimočnú  historickú hodnotu svetové-

ho významu, je súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Majestátne zámky sú obklopené rozľahlými záhradami, pokrytými 

kobercami kvetov. V tento deň sa tu konajú Slávnosti ružového vína–degustácia, rôzne špeciality a sprievodný kultúrny prog-

ram.Návrat do Mikulova, kde sa konajú oslavy výročia Napoleonovej vojny v r.1809 - Mikulov-Nikolsburg 2013, pripravený 

je Vojensko-historický komponovaný program o živote napoleonských vojsk v Mikulove, vínne trhy s kultúrnym progra-

mom – miestne folklórne súbory, Ewa Farna, Iné kafe, Beatles Revival, Cimbalitika a mnohé ďalšie. Tradične veľkolepá kul-

túrna akcia, na ktorej sa predstaví celý Mikulov – historický aj súčasný. Môžete sa tešiť na ukážky zo života z historickej mi-

nulosti, sprístupnenie všetkých historických pamiatok v rámci Múzejnej noci, ktorej súčasťou je nočná prehliadka a bohatý 

program vo všetkých priestoroch historického zámku.  

 

3.deň: raňajky, prehliadka Mikulova, popoludní odchod do Strážnice, vyhliadková plavba po Baťovom kanáli na lodi Ámos 

so sprievodcom, ktorý vás oboznámi s históriou plavby na rieke Morave. Trasa vedie zo strážnického prístavu cez zámocký 

park k rieke Velička, cez plavebnú komoru najkrajšieho biotopu na tomto kanáli a pripomína plavbu po prítoku Amazonky, 

možnosť prehliadky Strážnického zámku, ktorý bol pôvodne založený ako vodný hrad v 2.pol. 13. st. a mal strážnu funkciu. 

V súčastnosti je to renesančný zámok s arkádami a zámockým parkom. Navštíviť môžete expozíciu ľudovej keramiky, 

hudobných nástojov, zbierku obrazov a knižnicu, v prípade záujmu Skanzen, návrat do Žiliny 

 

MIKULOV - centrum juhomoravskej vinárskej oblasti, s krásnym historickým námestím. Dominantou je niekdajší lichten-

steinský a neskôr dietrichsteinský zámok, ktorý stojí na výraznom skalnom útese. Vyhľadávanou pamiatkou je Dietrich-

steinská hrobka v kostole sv. Anny s napodobeninou Sv. chyže z talianskej Lorety, ďalšie kostoly, pravoslávny chrám a 

pamiatky židovskej komunity. 

 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného mesta cenu upravíme podľa skutočných km. 

Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma 
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