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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 

ADVENT - OLOMOUC – MESTO UNESCO,  
ZÁMOK  KUNÍN  A  VIANOČNÁ  EXKURZIA 

     
Olomouc – perla baroka – advent vo veľkom štýle... 

Zájazd z programu CK TRIP „Advent na južnej Morave“ 

TERMÍN: 30.11.2019 

CENA: 22,50 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenka do zámku Kunín 

        PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., možnosť nástupu po Púchov /prípadne po Dubnicu n.V./. Po príchode na Moravu si urobíme 

exkurziu do sveta krehkosti – navštívime IRISU, kde nám pri príležitosti Dňa otvorených dverí odhalia tajomstvo tradičnej 

ručnej výroby sklenených vianočných ozdôb, vyvážaných do celého sveta. Uvidíte všetky priestory od foukárny, stříbřírny, 

smáčírny, malírny až po podnikovú predajňu s výstavou tohoročnej kolekcie. V reálnej prevádzke si môžete vyskúšať vyfúk-

nutie ozdôb, v kreatívnej dielni vytvoriť vlastné ozdoby. Súčasťou akcie je skladový výpredaj ozdôb za zvýhodnené ceny. 

 

Pokračujeme prehliadkou jedného z najcennejších barokových zámkov Moravy, rezidenčného zámku Kunín, nazývaného aj 

„malý moravský Mirabell“, jedinej zámockej stavby slávneho Johanna Lucasa von Hildebrandt v Čechách. V 16-tich histo-

rických miestnostiach vás čakajú pôvodné zámocké zbierky, maľby, obrazy, dobové zariadenie, knižnica, na povale najpodi-

vuhodnejšie komínové systémy v celej strednej Európe. 

 

Pokračovanie do Olomouce – perly baroka, prehliadka historického centra: Horné námestie s impozantnou dominantou – stĺ- 

pom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiatkou  Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, jedinečnou pamiatkou je 

súbor barokových  fontán s figurálnou výzdobou s námetmi z antickej  mytológie, Dolné námestie s  morovým stĺpom, Kos-

tol  sv. Morica s najväčšími varhanami v strednej  Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou.  

 

Katedrála sv. Václava, typická ukážka gotiky. Veža má výšku viac ako 100 m a je druhou najvyššou vežou v ČR. Sú tu ulože- 

né relikvie sv. Jána  Sarkandera, mučeníka z obdobia reformácie. Palác je oficiálne  sídlo olomouckých  biskupov a arcibisku- 

pov, miesto, kde na trón nastúpil František  Jozef I., pred  bitkou pri Slavkove sa tu radil rakúsky cisár a ruský cár, kde bývala 

cisárovna  Mária  Terézia aj pápež Ján Pavol II. Prehliadkový okruh ponúka reprezentačné sály s bohatou rokokovou, empíro-

vou, neobarokovou výzdobou a dobový mobiliár. Arcidiecézne múzeum je plné hodnotných umeleckých diel. 

 

Adventné trhy – výnimočná akcia, ktorá ponúka neopakovateľnú vianočnú atmosféru uprostred historického mesta zaradené-

ho medzi pamiatky Unesco.  Čaká vás hodnotný program s populárnymi skupinami všetkých žánrov, divadlom pre malých aj 

veľkých , adventnými zvykmi, dobovými atrakciami, vyrezávaný betlehem, spievanie kolied, takmer 80 stánkov s rôznym 

sortimentom – vianočné ozdoby, darčeky, keramika, nebude chýbať ani občerstvenie, zázvorové perníčky a cukrovinky, vy-

hlásený punč. Vianočné trhy v Olomouci ako jediné v ČR ponúkajú originálnu kvalitu Norimberského vína a punču – viac 

ako 10 druhov, každý sortiment sa predáva aj ako darčekové litrové balenie.  

Na Dolnom námestí môžete využiť otvorené klzisko, ktoré je k dispozícii zdarma 

 

              Pre skupiny nad 40 osôb ponúkame ďalšie 2 miesta zdarma 

 

mailto:cktrip@zoznam.sk
http://www.cktrip.eu/
mailto:cktrip@cktrip.eu
http://www.olomouc.eu/tourism/sights/townhall-astronomical-clock_(cesky)?detail=1

