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ZÁHREB - 54. ROČNÍK FLORA ART

TERMÍN: 18.-19.5.2019
Pre kolektív podľa požiadavky medzi 13.-19.5.2019
CENA: 129 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupy
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 4,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Zastávka pri najkrajšom chorvátskom hrade
Trakoščan, ktorý prebudovali šľachtici z Celje z obrannej pevnosti z 13.st. na prepychový zámok. Vyrástol uprostred
lesa nad tajuplným jazerom, vyniká nádhernými vežami a vstupnou bránou. V interiéri nájdete cenný starožitný nábytok, vzácne knihy, zbrane a zbierku brnení. Pokračovanie do Záhrebu - ubytovanie, prechádzka centrom: romantické uličky, nám. Tomislava, hlavné námestie, park Zrinjevac, Rooseveltove nám., Staré mesto s krásnou bielou katedrálou s obdivuhodnou architektúrou a hodnotným cyklusom nástenných obrazov z 13.st., patrí medzi sto najcennejších pamiatok sveta, kostolíky, národné divadlo. Navštíviť môžete Múzeum rozchodov, Múzeum ilúzií, vzácny chrám
sv. Marka s najbohatším a najvzácnejším gotickým portálom na juhu strednej Európy, považuje sa za dielo slávnej
rodiny Parléřovcov z Prahy, cintorín Mirogoj s monumentálnymi oblúkmi, jeden z najkrajších v Európe, zažiť jedinečnú vyhliadku z mrakodrapu pri nám. Jelačiča...
2.deň: raňajky, odchod do najkrajšieho parku Záhrebu – Bundeku v upravenom prírodnom prostredí s dvoma jazerami, kde sa v týchto dňoch koná už 54. ročník tradičného festivalu FLORA ART, medzinárodnej kvetinovej a záhradnej výstavy, jednej z najväčších kvetinových show Európy, so stovkami vystavovateľov z Chorvátska a celého sveta.
Výstavy kvetov sa v Záhrebe konali už v 19. st. a táto je pokračovaním starej tradície zdobenia stredovekých záhrad.
V západnej a východnej časti Bundeku sa sadenice a kvety dajú aj kúpiť. Výstava prebieha aj na ďalších miestach v
Záhrebe, súčasťou sú hudobné a zábavné predstavenia. Na výzdobu mesta a parku sa pripravuje viac ako 150 tis. kusov sadeníc, vstup na výstavu je zdarma.
Odchod na Slovensko, cestou zastávka v starobylom barokovom meste Varaždin. Prvá písomná zmienka pochádza z r.
1181, spomína sa v listine kráľa Bela III. Vzhľad mesta sa zmenil počas tureckých nájazdov, keď bolo mesto opevnené a maltézski rytieri tu postavili v 13. st. kláštor s kostolom. V 18. st.. sa mesto stalo centrom celého Chorvátska a
bolo opäť prestavené na prekrásne barokové sídlo, ktorým je dodnes. Nájdeme tu viacero hodnotných palácov, kostolov a kláštorov, monumentálne staré mesto a mestský cintorín z 19. st. známy svojou jedinečnou hortikultúrou. Najväčším lákadlom je Stari Grad, označovaný ako štýlový reprezentant vtedajšej šľachty. O jeho vlastníctvo sa delilo
viacero významných rodov, čím priestory získali punc originality. Momentálne sa tu nachádza múzeum, zachytávajúce bohaté dejiny celého kraja. Môžete si prezrieť 40 miestností, väčšina z nich má pôvodný nábytok. Súčasťou hradu
je veža, v minulosti slúžila na ubytovanie vojakov a počas prehliadky uvidíte aj cennú výstavu o histórii cechov. Varaždin si vďaka svojmu prepychu, množstvu kultúrnych a spoločenských udalostí vyslúžilo prezývku „malá Viedeň“.
Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

