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VEĽKONOČNÉ  ALSASKO  A LOTRINSKO 

     
Vstupná brána do Francúzska -  Metz - Nancy - Toul - Colmar - Riquewihr - Strasbourg 

Alsasko a Lotrinsko patria k najmalebnejším francúzskym regiónom. Spájajú v sebe nemeckú hrdosť a francúzsky 
šarm, je to kraj farebných domčekov, výborného vína, vynikajúcej kuchyne, stredovekých mestečiek... 

TERMÍN: 18.-22.4.2019 

 

CENA: 228 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Povinné príplatky: pobytová taxa /platba na mieste cca 2 €/os./noc/ 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, príplatok za 1/1 izbu  

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, tranzit cez Rakúsko/Česko a Nemecko do Francúzska. Večer ubyto-

vanie v oblasti Lotrinska. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka stredovekého Metzu /bývalé hlavné mesto Austrázie/ na sútoku riek Mosela a Seile, kde sa 

nachádza najkrajšia gotická katedrála sv. Štefana z 13. st. Zastávka v sídle lotrinských vojvodcov Nancy s prekrásnym 

námestím Place Stanislas a ďalšími námestiami – Place de la Carriere a Place d´Aliance, pamiatkami Unesco. Návšte-

va opevneného Toulu na rieke Moselle s pevnosťou a katedrálou St. Etienne. Ubytovanie. 

 

3.deň: raňajky, návšteva monumentálneho hradu Château du Haut-Koenigsbourg s úžasnými výhľadmi na alsaskú ro-

vinu. Pokračovanie do najlepšie zachovalej vinárskej dedinky Alsaska – Riquewihr s titulom najkrajšia dedinka Fran-

cúzska, prehliadka renesančnej radnice s arkýrovými oknami a strážnou vežou. Zastavíme sa aj v Ribeauvillé, krásnom 

mestečku s drevenými domami a čarovnými zákutiami, najobľúbenejšej dedinke Francúzska Eguisheim, ocenenej v sú-

ťaži National Grand Prix in Bloom. 

 

Navštívime pôvabné rozprávkové mestečko Colmar s unikátnou architektúrou, pokladmi gotickej maľby, ktorého his-

torické centrum patrí k najkrajším v Európe. Pozrieme si bývalý dominikánsky kláštor, dnes múzeum Unterlinden s  

umeleckými dielami z okolitých cirkevných inštitúcií, „Malé Benátky“, kde kanály lemujú pestré domy kupcov, tak-

mer 500 ročný Pfisterov dom – dokonalá ukážka renesančnej architektúry, jeho steny zdobia maľby biblických scén a 

portréty nemeckých panovníkov. Colmar bol vyhlásený za najlepšiu turistickú Veľkonočnú destináciu Európy 2018.  

 

4.deň: raňajky, odchod do mesta nazývaného križovatkou Európy – Strasbourgu, oficiálneho sídla európskeho parla-

mentu a dôležitých európskych inštitúcií. Prehliadka: katedrála Notre-Dame, inšpirovaná slávnou katedrálou v Paríži, 

prechádzka stredovekými uličkami a historickou časťou Petite France, postavenou pozdĺž kanála, pamiatkou Unesco, 

námestie Kleber, Rohanský palác, kostol sv. Pavla..., možnosť plavby po kanáloch. 

Večer odchod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
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