
       
                                                                                                                       Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833 

                                                                                                                              cktrip@zoznam.sk, www.cktrip.eu 
 

    DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, 

LETENKY ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

JUŽNÉ  ČECHY  -  KRAJINA  
HISTORICKÝCH  A PRÍRODNÝCH  SKVOSTOV   

     
Magická krása južných Čiech spočíva v jedinečnej kombinácii úžasných historických pamiatok a jemne zvlnenej pokojnej krajiny so 

zelenkavými hladinami rybníkov... 

TERMÍN: 28.-30.6.2019 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 138 € 
V cene je doprava autobusom, 2x ubytovanie s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,00 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Prehliadka historického centra Telče, pamiatky Unesco, 

nazývanej renesančnou perlou a starobylého zámku /Klenotnica, kaplnky, zbrojnica, Malá hodovná sieň, Zlatý sál, Rytiersky 

sál/ s bohatou výzdobou, drevorezbami, loveckými trofejami, obrazmi, kazetovými stropmi. Pokračovanie idylickou krajinou 

rybníkov do magického Českého Krumlova, ubytovanie, prehliadka: historické jadro, zámok a hrad, pamiatky Unesco s roz-

siahlymi zbierkami - porcelán, zbrane, zbierka Schwarzenberskej gardy, mincovňa, klenotnica, najstaršie barokové divadlo 

na svete, prechod po plášťovom moste do zámockej záhrady s unikátnou kaskádovou fontánou, rozprávkovým letohrádkom 

Bellaria, divadlo s otáčavým hľadiskom – svetový unikát. Český Krumlov je mesto s neopakovateľnou atmosférou, kde sa 

zastavil čas... Zachovalo si svoju historickú podobu – krivolaké uličky, romantické zákutia, unikátny komplex cca 300 

meštianskych domov, kostol sv. Víta, Latrán s dreveným Lazebníckym mostom so sochami z 19.st... a impozantná dominanta 

hradu a zámku nad meandrom Vltavy, ktorý je po Pražskom hrade druhým najväčším hradným komplexom v Čechách.  

 

2. deň: raňajky, výlet do Lipna, moderného centra cestovného ruchu s unikátnou cestou korunami stromov, nádhernou vy-

hliadkou, plavba výletnou loďou po jazere. Návšteva starovekého hradu Rožmberk – kolísky mocného rodu Vítkovcov. Trasa 

nás zavedie do doby posledných Rožmberkov, ale predstaví aj slávny rod Buquoy, bohato zdobené interiéry s cennými zbier-

kami obrazov, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. Ďalšou zastávkou bude vzácny Vyšebrodský kláštor, kde sa dozviete, či sú 

pravdivé legendy a dostanete odpovede na otázky, či sú Rožmberkovia skutočne pochovaní na zlatých trónoch okolo okrúh-

leho stola, či bol Vyšší Brod naozaj miestom, kde Hitler počas vojny ukrýval nakradnuté umelecké diela? Prehliadka zahŕňa 

najkrajšie priestory opátstva, reprezentatívnu rokokovú knižnicu, najrozsiahlejšie a najcennejšie umelecko-historické zbierky, 

obrazové galérie a galériu gotického umenia. Návrat na ubytovanie v Českom Krumlove.     

 

3. deň: raňajky, odchod do malebnej dedinky Holašovice – pamiatky Unesco, s unikátnym súborom usadlostí v štýle sedliac-

keho baroka. Poznáte z filmov Trhák a Babovřesky. Pokračovanie do Hlubokej, prehliadka zámku, ktorý patrí k najkrajším 

a najnavštevovanejším zámkom v Čechách a hovorí sa, že je to kráľovské sídlo utkané zo snov krásnej pani. Má mimoriadne 

krásne interiéry a nádherný park. Navštívime aj jedinečný zámok Mitrowicz z r. 1565, citlivo zreštaurovaný, s neopakova-

teľným genius loci. Vyniká unikátnymi freskami na celom reprezentatívnom poschodí, fresky zdobia aj kaplnku sv. Anny. K 

zámku patrí aj krásna bylinková záhradka s veľkým výberom najrôznejších byliniek a odpočinková zóna s jazierkami a lehát-

kami. Možnosť občerstvenia v bývalom statku, teraz štýlovom gril/bare s tradičnou, bylinkami prevoňanou ponukou. 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny v neskorých večerných hodinách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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