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VIZOVICE, BUCHLOVICE, LUHAČOVICE 

 

     

 

Objavujeme južnú Moravu... 
 

TERMÍN: podľa požiadavky 
 

CENA: 18,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK, poistenie insolventnosti CK 

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., príchod do Vizovice, kde najskôr navštívime prvú súkromnú sklársku hutu v Čechách. 

Budete mať príležitosť pozorovať majstrov sklárov pri tvorbe zdobeného umeleckého skla a prípadne si aj nejaký z vý-

robkov kúpiť. Potom ochutnáme čokoládu v čokoládovni Carletti, ktorá produkuje aj ocenené pralinky – višne v sli-

vovici a marcipáne. Vizovice – to je aj najslávnejšia pálenica a tak si urobíme exkurziu do závodu Rudolf Jelínek, kto-

rý je významným producentom a exportérom alkoholických nápojov. Vstupnou bránou do Distellery Landu je podni-

ková predajňa, exkurzia začína v kinosále, kde sa v krátkom filme dozviete o vývoji pálenia na Valašsku, o procese vý-

roby slivovice, v múzeu o vývoji a výrobe páleniek na Vizovicku. Ďalšou zastávkou je expozícia whisky, priestory 

egolizácie, „slivovicopád“, stáčiareň, záverečnou bodkou ochutnávka a malý darček ako pozornosť. Návštevu Vizovice 

ukončíme prehliadkou zámku – reprezentatívnej trasy, kde môžete obdivovať drahý nábytok, obrazy, porcelán, archi-

tektonicky dokonalú zámockú záhradu s majestátnymi stromami, kvitnúcimi bylinkami a rybníkom v tvare slzy. 

Presun na zámok Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam. Pozrieme si luxusne za-

riadené interiéry, barokovú záhradu a rozsiahly anglický park. Milovníkov kvetov určite poteší výstava fuchsií, ktoré 

sú jedným zo symbolov tohoto zámku. Zbierka má približne 1200 odrôd a patrí k najvýznamnejším a najznámejším 

v strednej Európe. V zámockom záhradníctve si budete môcť kúpiť práve tú odrodu, ktorá sa vám bude najviac páčiť. 

Ďalšou zastávkou bude známe kúpeľné mestečko Luhačovice, kde môžete obdivovať svojrázne až folklórne ladené se-

cesné stavby Dušana Jurkoviča, ktoré sa pripravujú na zápis do zoznamu Unesco, kostol Svaté rodiny s miestnym sprie-

vodcom, vypočuť si koncert Holešovského komorného orchestra, poprechádzať sa po kolonáde...  

 

Predpokladaný odchod do Žiliny o cca 18,00 hod. 
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