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FRÝDLANT – VALDŠTEJNSKÉ  SLÁVNOSTI, 
POKLADY  SEVERNÝCH ČIECH 

   
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame severné Čechy“ 

TERMÍN: 17.-19.5.2019 
Pre kolektív podľa požiadavky /okrem Valdštejnských slávností/ 

CENA: 125 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 
1.deň:odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu v P. Bystrici, po príchode do severných Čiech prehliadka majes-

tátneho zámku Hrubý Rohozec, obklopeného anglickým parkom. Ponúka viac ako 20 miestností, ktoré slúžili ako re-

prezentačné a obytné miestnosti príslušníkov pôvodom francúzskej grófskej rodiny Des Fours Walderode. Majú boha-

tú výzdobu, pôvodný nábytok, obrazy, porcelán a ďalšie umelecky i historicky cenné predmety. 

Pokračovanie na rozprávkový neogotický zámok Sychrov, bývalú rezidenciu francúzskeho rodu Rohanovcov. Preslávi-

li ho rozprávky Zlatovláska a Nesmrteľná teta. Obrazová galéria je najväčšou zbierkou francúzskeho portrétneho ume-

nia v strednej Európe. Vyniká rezbárskou výzdobou, pôvodným zariadením a ako jediný v ČR má klasický kráľovský 

apartmán. Ubytovanie v meste pod Jizerskými horami - Jablonci nad Nisou, známeho krehkou krásou skla, bižutérie a 

šperkov, ktoré si môžete pozrieť v mestskom múzeu. V centre nájdete architektonicky zaujímavé secesné domy a vily, 

dominantné kostoly, radnicu a ďalšie pamiatky. 

 

2.deň:raňajky, prehliadka jedného z najstarších hradov – Grabštejn. Pôvodne gotický strážny hrad prestavaný na repre- 

zentačné renesančné sídlo. Z tohoto obdobia pochádza aj klenot – kaplnka sv. Barbory s bohatou unikátnou maliarskou 

výzdobou. Pokračovanie do historického Frýdlantu, prehliadka majestátneho hradu a zámku, jedného z najnavštevova-

nejších v ČR s bohatou výzdobou, rozsiahlymi zbierkami nesmiernej historickej a umeleckej hodnoty, prvé hradné a 

zámocké múzeum v strednej Európe. Zúčastníme sa 13. ročníka Valdštejnských slávností, vyhľadávanej spoločenskej 

a kultúrnej akcie s bohatým sprievodným programom. Nebude chýbať slávnostný príchod vojvodu Albrechta z Vald-

štejna so sprievodom, vojskom a trubačmi, dobová hudba, tanec, šerm, vystúpenia umelcov a historická bitka so švé-

dmi, pochodňový sprievod a ohňostroj. Po skončení programu návrat na hotel. 

 
3.deň:raňajky, odchod do Českého ráje. Je neuveriteľné, čo dokázala príroda vytvoriť na takom malom kúsku územia... 

Trvalo milióny rokov, kým sa skalné bloky uvolnili, obrúsili, rozpadli a vytvorili dielo, pred ktorým stojíme v nemom 

úžase. Vysoké veže, úzke „myšie diery“, jaskyne, okná, pieskovcové údolia, k tomu rybníky a dreveničky. Navštívime 

najstarší hrad Českého ráje - Valdštejn z 13.st., nevšedné pútnické miesto s jedinečnou atmosférou uprostred starých 

ruín rodového sídla, okolitých lesov a skalné mesto Prachovské skály. Pokračujeme na rozprávkový zámok Nové Hra-

dy, jednu z mála rokokových stavieb v Čechách, postavený v štýle francúzskych letných sídiel a  nazývaný „Malý 

Schonbrunn“, alebo „České Versailles“. Má rokokovú vstupnú bránu, francúzsku a taliansku záhradu s kaskádami, prí-

rodné divadlo, parkán, rozárium, labyrint, pieskovcovú Krížovú cestu, vedúcu k pozostatkom pôvodného gotického 

hradu. Je obklopený jednou z najkrajších zámockých záhrad v Čechách, leží v údolí rieky Novohradky a jeho marhuľo-

vá farba priťahuje už zďaleka. Navštívime expozíciu nábytku od baroka po secesiu, prvé české Múzeum cyklistiky s 

exponátmi z 19. st. až po súčasnosť, Galériu anglických klobúkov, farmu jelenej a dančej zveri. 

0dchod na Slovensko, predpokladaný príchod o cca 22,00 hod. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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