Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
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POĽSKÉ VERSAILLES A MÁJOVÉ ZÁHRADY

Inšpirácia pre vašu záhradu aj záhradku – pozývame všetkých milovníkov kvetov a histórie
TERMÍN: 18.5.2019
pre kolektív podľa požiadavky /program okrem slávností Daisy days/

CENA: 15,50 €
v cene je doprava autobusom, sprievodca CK
možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenka do zámku Pszczyna
PROGRAM:
Odchod z P. Bystrice o 5,20 hod., zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu sme Kysuce, po príchode do
Poľska prehliadka malebnej Pszczyny, jedného z najstarších miest Sliezska – Rynek s meštianskymi
domami, kostoly, radnica, skanzen a hlavne grandiózny zámok, nazývaný poľským Versailles, s bohato vyzdobeným interiérom, zbierkou zbraní, loveckými trofejami, anglickým parkom s množstvom
vodných plôch. V tento deň je centrum mestečka vyzdobené kvetmi a zeleňou, nádherne aranžovanými, námestie sa premení na záhradu - konajú sa slávnosti „Daisy days“ /nazvané na počesť kňažnej
Hochberg von Pless/, so sprievodným programom a možnosťou nákupu.
Pokračujeme prehliadkou nádherných záhrad s rozkvitnutými azalkami, rododendronmi v najrôznejších farbách a veľkostiach, s kobercami rozmanitých jarných kvetov.
Navštívime viacero záhrad, každá z nich vás očarí svojou krásou a nápaditou architektúrou. Nie je to
však len pastva pre oči a inšpirácia pre vašu záhradu, či záhradku. Podľa vlastného výberu si môžete
kúpiť čokoľvek z množstva druhov a odrôd stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, letničiek, izbových
kvetov /napr. orchideí/, balkónoviek, ruží... – za skutočne zaujímavé ceny. V ponuke je aj všetko, čo
s tým súvisí – hnojivá, ochranné látky, kvetináče, či dekoračné predmety do interiéru a exteriéru.
Na odpočinok slúžia altánky, príjemné posedenie v tienistých zákutiach, reštaurácia a kaviareň. Pre
deti sú pripravené ihriská.

Predpokladaný príchod do Žiliny o cca 20,00 hod.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

