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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

POĽSKÉ  VERSAILLES, ZUBRIA  OBORA, 
MÁJOVÉ  ZÁHRADY  A  PIVOVAR 

     
Inšpirácia pre vašu záhradu aj záhradku – pozývame všetkých milovníkov kvetov a histórie 

TERMÍN: 11.5.2019 

 pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 18,50 € 
  V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

                                            Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                                                         PROGRAM: 
                   Odchod zo Žiliny o 6,30 hod., možnosť nástupu smer Čadca. Po príchode do Pszczynv, jedného z najstarších miest  

                 Sliezska prechádzka  zámockým parkom s romantickými zákutiami, alejami, mostíkmi a rybníkmi, s hrobkou maji- 

                 teľov – kniežat von Hochberg a Anhalt až k ukážkovej Zubrej  obore, kde môžeme sledovať tieto majestátne zviera- 

                 tá. Prvé zubry doviezli do pszczynských lesov z Bielovežského  pralesa v 19.st. pre knieža Jána Jindřicha, ktorý bol  

                 veľkým milovníkom poľovačiek. 

                 Pokračovanie prehliadkou grandiózneho zámku, nazývaného poľským Versailles s bohato vyzdobeným interiérom,  

                 zbierkou zbraní, loveckými trofejami. Súčasná podoba zámku je z 19.st., pôvodne gotický, potom renesančný a ba-  

                 rokový zámok bol prestavaný podľa projektu slávneho francúzskeho architekta Destailleura, autora prestavby mno-  

                 hých francúzskych zámkov a napr. paláca Rotshild vo Viedni. Má fasádu v štýle francúzskeho baroka, typickú man-  

                 zardovú strechu, monumentálne schodište s krásnou sochárskou výzdobou, nádherné, bohato vybavené interiéry, pô-  

                 vodné  dekorácie, nábytok, hodiny, zrkadlá, koberce, obrazy...  Zámok sa výrazne zapísal aj do dejín  Európy 20.st.,  

                 bol sídlom cisárskeho vojenského štábu nemeckej armády. Najslávnejšou kňažnou bola Daisy, považovaná za jednu  

                 z najkrajších žien jej doby, stala sa ikonou mesta a o jej pohnutom osude sa dozviete priamo na zámku. Osobné voľ-  

                 no na Rynku s meštianskymi domami, radnicou, kostolmi, obchodíkmi a kaviarničkami. 

                 Ďalej navštívime nádhernú  prezentačnú a japonskú záhradu, kde sa môžete pokochať krásne upravenými  záhonmi  

                 kvetov, kríkov, stromov..., s odpočinkovými zákutiami a altánkami. Záhrady vynikajú krásou a nápaditou  architek-  

                 túrou. Nie je to však len pastva pre oči a inšpirácia pre vašu záhradu, či záhradku. Podľa vlastného  výberu si môže-  

                 te kúpiť čokoľvek z množstva druhov a odrôd  stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, letničiek, balkónoviek – za sku-  

                 točne zaujímavé ceny. V ponuke je aj všetko čo s tým súvisí – hnojivá, ochranné látky, kvetináče, či dekoračné pred-  

                 mety do interiéru a exteriéru. V areáli nájdete aj reštauráciu.  

                 Pokračovanie do najväčšieho pivovaru v Poľsku, zážitková  prehliadka pivovarníckeho  múzea s ochutnávkou. Toto  

                 Múzeum je jedným z najkrajších svojho druhu, v 18 sálach sú uložené unikátne pivovarnícke exponáty, k tomu živý  

                 odborný výklad, inštalácia s hrou svetiel, zvukov, obrazov, premietanie filmov.                                        

                 Odchod na Slovensko, príchod vo večerných hodinách. 
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