Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame V CK TRIP - HYPERMARKET
TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cestovkatrip@gmail.com

PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ PERLY
VÝCHODNÝCH ČIECH

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame východné Čechy“
TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 98 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta ceny vyúčtujeme podľa skutočných km
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách. Po príchode do východných Čiech prehliadka zámkov na Orlici, ktoré sú zaujímavé aj tým, že vás budú sprevádzať ich šľachtickí majitelia. Najskôr navštívime romantický barokový zámok Potštejn,
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a dnes si tu môžete pozrieť rezprezentatívne interiéry, rodovú portrétovú galériu,
salóniky, mramorovú sálu, kaplnku, knižnicu a ďalšie pozoruhodné miestnosti. Pôvabný zámoček Doudleby, dielo talianskych renesančných umelcov vás uchváti unikátnou, vysoko oceňovanou sgrafitovou výzdobou vonkajších aj vnútorných
priečelí, bohatým štukovaním a výmaľbou. Interiér vyniká nádhernými freskami s mytologickými, náboženskými motívmi
a barokovými emblémami v lunetových klenbách. Nakrúcal sa tu historický veľkofilm Báthoryčka. Potom budeme obdivovať empírový šperk - Kinských zámok Kostelec, a to so samotným grófom Františkom Kinským, ktorý rád porozpráva aj
rodové historky. Pozrieme si expozíciu život v biedermeieri v reprezentačných miestnostiach, Galériu Kinských a múzejnú
expozíciu. Nasleduje skvost českej historickej architekúry – renesančný zámok Častolovice. Interiéry s freskami, kazetovými stropmi a zbierkami obrazov dokumentujú životný štýl a bytovú kultúru rodu Sternbergov v priebehu štyroch storočí.
K zámku patrí rozsiahly park s jazierkom, minizoom a oborou s bielymi danielmi.
Zastávka v malebnom Novom Meste nad Metují, nazývanom Českým Betlehemom. Prechádzka zaujímavým a jedinečným
renesančným centrom s krásnym zámkom, upraveným Dušanom Jurkovičom, ktorý navrhol aj originálnu zámockú záhradu
s drevenými stavbami, ubytovanie.
2.deň: raňajky, odchod do najväčšieho a najdivokejšieho skalného mesta s najrozsiahlejším skalným labyrintom v strednej
Európe, Adršpašsko-teplických skál. Fascinujúce zákutia so skalnými vežami, hlbokými tiesňavami, vodopádmi a jazierkami, do neba siahajúcimi skalnými stenami, úžasné výhľady do širokého okolia, plavba po skalnom jazierku a ľahká turistika. Prehliadka Broumovského kláštora, impozantného komplexu z 13.st. Bola tu nájdená unikátna kópia Turínskeho plátna,
jediná v strednej Európe. Výnimočné pamiatky, umelecké diela v sakristii, knižnica s najväčšou rukupisnou knihou na svete. Pokračovanie do historického Náchoda, mesta s krásnym námestím, secesnými, barokovými gotickými pamiatkami.
Exkurzia v pivovare Primátor, ktorého pivo je považované za jedno z najlepších na svete. Návrat na hotel.
3.deň: raňajky, návšteva jediného skutočného afrického safari v srdci Európy – Z00 Dvůr Králové. Areál môžete prejsť pešo, vláčikom, Safaribusom, alebo využiť Afrika Truck s vyhliadkovými vozíkmi, ktoré sú obtiahnuté špeciálnou bezpečnostnou sieťou... Pokračovanie do „Českého Versailles“ - obdivuhodného Kuksu, top destinácie ČR 2015 s unikátnymi barokovými sochami a lekárňou s dračou krvou. Odchod na Slovensko.
Príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách.

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

