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MDŽ  NA  ZÁMKU  RÁJEC  S KAMÉLIAMI, 
PÁLENICA  A  ČOKOLÁDOVŇA 

    

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 
 

TERMÍN: 7.3.2020 
pre kolektív v období 6.-15.3.2020 

CENA: 24,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,50 hod., možnosť nástupu po Belušu. Po príchode do malebného mestečka Vizovice – náv-

števa najslávnejšej pálenice v závode Rudolf Jelínek, ktorý je významným producentom a exportérom alkoholic-

kých 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 pá-

leniek na Vizovicku. Ďalšou zastávkou je expozícia whisky, priestory egolizácie, „slivovicopád“, stáčiareň, záve-

rečnou bodkou ochutnávka a malý darček ako pozornosť.  

Pokračovanie do nádherného mesta Kroměříž, pamiatky UNESCO, ktoré je tiež nazývané „Hanácke Atény“. Pre-

hliadka historického centra a 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.   

 

Odchod do Rájce nad Svitavou prehliadka zámku, ktorý je nazývaný architektonickým skvostom Moravy. Je to zá-

mok francúzskeho typu s jedinečnou architektúrou, prepychovo zariadenými interiérmi, vybudovaný v štýle Ľu-

dovíta XVI. Nachádza sa tu bohatá zbierka orientálneho porcelánu, obrazáreň s dielami slávnych európskych 

umelcov obdobia baroka a romantizmu, výnimočná knižnica, kaplnka... 

 

Zámok je však unikátny aj svojou zbierkou kamélií, nájdete tu cca 400 klasických, aj tých menej známych druhov. 

Brány zámku sa otvárajú výnimočne pred sezónou – len pri tejto príležitosti. Najkrajšie, najvätšie a najvzácnejšie 

exempláre kráľovnej zimných kvetov sa vám predstavia v historických priestoroch zámku prekrásne aranžované. 

Aj prehliadka zámku je iná – v každej miestnosti je sprievodca, ktorý vás oboznámi s históriou a súčasne s výzdo-

bou. V zámockom skleníku si môžete pozrieť pestovanie kamélií a kúpiť sadenice. Výstava je spojená s poraden-

stvom a ukážkou aranžovania. Kvitnúce kamélie vyzdobia reprezentačné sály prízemia, v interiéroch uvidíte kríky 

až 60 ročných rastlín, ale i nové, vyšľachtené odrody zo zámockého záhradníctva.    

 

Predpokladaný odchod do Žiliny o cca 17,00 hod. 

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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