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VÝCHODNÉ  ČECHY - HISTORICKÁ POKLADNICA 

     
TERMÍN: 27.-28.4.2019 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

                                                                              CENA: 78 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

                                                                               PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., zastávka na moravsko - českom pomedzí, kde navštívime historické mesto Moravská 

Třebová, založené v 13.st. V období svojho najväčšieho rozkvetu centrum humanistickej vzdelanosti, nazývané „Moravské 

Atény“, s ojedinelým súborom architektonických klenotov. Prehliadka: námestie s morovým stĺpom, radnicou, meštianske 

domy, kostoly, unikátne máuzhauzy, nádherný renesančný zámok s arkádami, rozhľadňa Pastýřka. Pokračujeme prehliad-

kou rozprávkového zámku Hrádek U Nechanic, jednej z najvýznamnejších romantických stavieb v Čechách, postaveného 

v štýle windsorskej gotiky. Má impozantné priestory, bohato zariadené interiéry, vzácne zbierky skla, obrazov a nábytku. 

Bolo tu natočených množstvo filmov, rozprávok a dokumentov. 

Odchod do mesta českých kráľovien – Hradca Králové, ubytovanie, prehliadka: Veľké námestie s gotickou katedrálou sv. 

Ducha, založenou kráľovnou vdovou Eliškou Rejčkou, renesančná Biela veža – dominanty historického centra, stará radni-

ca, Biskupský palác, meštianske domy, kostoly.. Monumentálne stavby zo začiatku 20.st od architektov európskeho formá-

tu v štýle secesie a funkcionalizmu, ktoré vznikli vďaka veľkorysému urbanistickému konceptu a dali mestu prezývku Sa-

lón republiky. Vodná elektráreň Hučák v unikátnom súbore secesných budov – možnosť exkurzie, romantická plavba po 

Labe, Obrie akvárium... 

2.deň: raňajky, dokončenie prehliadky Hradca Králové, návšteva Třebechovického múzea betlehemov s viac ako 400 ex-

ponátmi z rôznych materiálov, presláveného jedinečným rezbárskym dielom – Prepoštovým mechanickým betlehemom. 

Pokračujeme prehliadkou impozantného renesančného zámku Opočno zdobeného arkádami a terasami, s jedinečným súbo-

rom pamiatok predstavujúcich spôsob života a vkus spoločnosti v priebehu 5 storočí, s bohatou zbierkou zbraní, historic-

kých aj mimoeurópskych kultúr, etnografickou zbierkou, bohato vybavenými interiérmi s dobovým zariadením, knižnicou, 

obrazárňou, salónmi a súkromnými priestormi. Zastávka v historickom Rychnove nad Kněžnou, prehliadka: námestie s bý-

valou radnicou, meštianske domy, kostoly, kaplnky, zaujímavé múzeum hračiek, niekoľko zvláštnych sôch, vďaka čomu 

svojou atmosférou trochu pripomína taliansku Florenciu, ale hlavne Kolowratský zámok spolu s priečelím kostola Najsvä-

tejšej trojice, jeden z najväčších a najkrajších barokových celkov v Čechách. Autorom tejto ojedinelej architektonickej 

kompozície je slávny architekt Jan Blažej Santini-Aichel. V zámku je obdivuhodne bohatá kolekcia pôvodného historické-

ho vybavenia, interiéry majú svoju pôvodnú podobu, k najväčším klenotom patrí zbierka vzácnych obrazov českého a sve-

tového maliarstva od pol. 15.st. Súčasným majiteľom je knieža Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský. 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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