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KROMĚŘÍŽ –  PAMIATKY  UNESCO   
A  VÝSTAVA FLORIA 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“  

                                                                   
TERMÍN: 8.8.2020 

pre kolektív podľa požiadavky -  v období 7.-9.8.2020 

 

CENA:  19,50 € 
v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., z P.Bystrice o 6,15 hod., možnosť nástupu po Belušu. Po príchode do nádherného 

mesta Kroměříž, pamiatky UNESCO, nazývaného „Hanácke Atény“ návšteva Kvetnej záhrady, ktorá je unikátom 

svetového záhradníckeho umenia. Jej architektonická čistota nemá vo svete obdobu. Ponúka labyrinty zelených 

stien, 244 m dlhú Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu. Prehliadka his-

torického centra s malebným námestím, mariánskym stĺpom, meštianskymi domami s laubňami, v prípade záujmu 

dominantného Arcibiskupského zámku – reprezentatívne interiéry, sály, súkromné apartmány, knižnice, alebo ex-

kurzia s ochutnávkou v čokoládovni, kde vyrábajú lahodnú čokoládu z čokoládových bôbov do najrôznejších foriem 

a tvarov. Dozvieme sa veľa nových a zaujímavých vecí o histórii čokolády, pestovaní na plantážach, prvých objavi-

teľoch, až po súčasnú výrobu obľúbených praliniek.   

 

Presun na výstavisko, kde sa tento rok koná 44. ročník tradičných celoštátnych predajných výstav Floria. Je určená 

všetkým záhradníkom, chatárom, milovníkom kvetov. Hlavná expozícia je vytvorená množstvom aranžmá z tisícov 

letničiek, muškátov, petúnií, ľalií, antúrií či amarylisov. Čaká vás tiež prehliadka rododendronov, azaliek, okras-

ných stromov a kríkov. Výstava je spojená s predajom všetkých rastlín, záhradnej techniky a záhradkárskych pot-

rieb. Pripravený je široký sortiment od skalničiek  po urastené stromy. Ojedinelá  koncepcia 6 tématicky odlišných 

záhrad vytvára príjemné odpočinkové zóny. Architektonicky nadväzujú na atmosféru známych a celosvetovo obdi-

vovaných japonských, francúzskych a stredoeurópskych záhrad. Ilúziu prírody vytvárajú štýlové zákutia, oddelené 

kamennými stenami, vodnými plochami alebo vodopádmi. 

V bohatom kultúrnom programe účinkujú podľa jednotlivých dní českí i zahraniční umelci. 

  
Odchod na Slovensko. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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