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

TAJOMNÝ HRAD SVOJANOV - KORUNOVAČNÉ
KLENOTY, KLÁŠTOR PORTA COELI

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame Moravu“
TERMÍN: 19.10.2019
pre kolektív termín podľa požiadavky do 3.11.2019
CENA: 28 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na moravsko – české pomedzie navštívime jeden
z najstarších českých kráľovských hradov, nazývaný „vilou českých kráľovien“, tajomný hrad Svojanov, kde sa koná jedinečná výstava majstrovských replík českých korunovačných klenotov, symbolu vlády a moci českých kráľov. Pripomenieme si najvýznamnejšieho panovníka Karla IV. Obdobie stredoveku doplnia kópie zbraní, odevov, obuvi, mince, miniatúry
a 3D modely.
Tajomný hrad s hradbami hrubými až 8 m je jediným českým hradom, kde sa v architektúre mieša gotika s empírom, stredovek s 19.st. a s najtajomnejšou minulosťou. Mučilo sa tu, vraždilo a zamurovávalo. Nešťastné duše sa stále objavujú v
areáli, čo potvrdzujú návštevníci, personál a lovci duchov a záhad... Počas prehliadky sa o tom veľa dozviete, spoznáte život majiteľov, pozriete si hradné komnaty, podzemie, mučiareň, kuchyňu, ale aj obnovenú gotickú záhradu, jedinú svojho
druhu v strednej Európe.
Pokračujeme návštevou pozoruhodnej Jaskyne Blanických rytierov, monumentálneho diela sochára samouka, Stanislava
Rolínka. Ústrednou postavou vytesanou do pieskovca je jazdecká socha sv. Václava uprostred spiaceho vojska. V prípade
priaznivého počasia výstup na rozhľadňu s výhľadom na okolité Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.
Navštívime aj cisterciácky kláštor Porta Coeli – Bránu nebies, ktorého história siaha do roku 1233 a kde dnes žije komunita
sestier. Pri prehliadke sa zoznámite s najzaujímavejšími miestami: románsko-gotická bazilika Nanebevzatia Panny Márie s
presláveným portálom, unikátnym umeleckým dielom jedninečným v strednej Európe, krížová chodba s rajskou záhradou,
kapitulná sieň... V kláštore bola obnovená tradícia varenia piva a tak na záver ochutnáme pivo z kláštorného pivovaru.
Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách.
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

