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VIZOVICE, ADVENT  NA ZÁMKU 
TOVAČOV  A  V  KROMĚŘÍŽI  

 

        
 

Zájazd z programu CK TRIP „Advent na južnej Morave“ 

 

TERMÍN: 14.12.2019 

 

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

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,50 hod., možnosť nástupu po Dubnicu n.V. Po príchode na Moravu návštívime Vizovice, sídlo naj-

slávnejšej pálenice a tu si urobíme exkurziu do závodu Rudolf Jelínek, ktorý je významným producentom a exportérom 

alkoholických nápojov. Vstupnou bránou do Distillery Landu je podniková predajňa, exkurzia začína v kinosále, kde sa 

v krátkom filme dozviete o vývoji pálenia na Valašsku, o procese výroby slivovice, v múzeu o vývoji a výrobe páleniek na 

Vizovicku. Ďalšou zastávkou je expozícia whisky, priestory egolizácie, „slivovicopád“, stáčiareň, záverečnou bodkou ochut-

návka a malý darček ako pozornosť. 

 

Pokračujeme netradičnou prehliadkou malebného zámku Tovačov, cennej architektonickej renesančnej pamiatky. Unikátom 

je takmer 100 m vysoká dominantná Spanilá veža s nezabudnuteľným výhľadom do šíreho okolia, vstupný portál, najstaršia 

renesančná pamiatka severne od Álp. Zámok bol založený už v 11.st. a v 15.st. prebudovaný na vodný hrad. V ľavom zá-

mockom krídle vystúpite po nádhernom jedinečnom schodisku, kópii schodiska Viedenskej opery do Rytierskej a Sne-

movnej sály a už môžete obdivovať sviatočne vyzdobené priestory. Stála expozícia je venovaná prusko-rakúskej bitke pri 

Tovačove. Na nádvorí bude pripravený historický jarmark, stánky s občerstvením, ponukou darčekov a sprievodný program. 

  

Odchod do mesta Unesco – Kroměříže, exkurzia s ochutnávkou v čokoládovni, kde vyrábajú lahodnú čokoládu z čokoládo-

vých bôbov do najrôznejších foriem a tvarov. Dozvieme sa veľa nových a zaujímavých vecí o histórii čokolády, pestovaní na 

plantážach, prvých objaviteľoch, až po súčasnú výrobu obľúbených praliniek. Prehliadka exteriérov Arcibiskupského zámku, 

historického centra s malebným námestím, mariánskym stĺpom, meštianskymi domami s laubňami, obchodíkmi, galériou Ma-

xa Švabinského.  

Adventný čas je kúzelným obdobím blížiacich sa Vianoc. Atmosféru si môžete vychutnať na nádvorí radnice, kde sú pripra-

vené adventné trhy so zaujímavým kultúrnym programom – hudobné vystúpenia, divadelné a filmové predstavenia, reme-

selné dielničky, betlehem, stánky s výrobkami, darčekmi, vianočnými ozdobami, cukrovinkami, rôznymi dobrotami, punčom, 

medovinou a vareným vínkom.     

 

Odchod na Slovensko. 
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