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

FLORA OLOMOUC - JESEŇ 2020
Téma „Záhradná slávnosť“ + FLORA KOŠT

TERMÍN: 3.10.2020
pre kolektív podľa požiadavky: 1.-4.10.2020

CENA: 16,50 €
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Olomouce, sprievodca CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Pozývame vás na jesennú FLORU OLOMOUC, výstavu ovocia, zeleniny, škôlkárskych výpestkov, ovocných a okrasných drevín. Rovnako ako kvetinové Flory bude krásna, farebná, voňavá a chutná – pretože ju sprevádza festival gastronómie a nápojov OLIMA s Dňami moravských vín a súťažou o najlepšiu ovocnú pálenku – Flora košt s ochutnávkou.
Novinkou sú Majstrovstvá Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska v pečení koláčov a o najchutnejšiu bábovku.

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., po príchode do Olomouce – perly baroka, prehliadka historického centra – Horné námestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiatkou Unesco a svetový unikát, budova
radnice s orlojom, jedinečnou pamiatkou je súbor barokových fontán s figurálnou výzdobou s námetmi antickej mytológie, Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica s najväčšími varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou. Po skončení prehliadky návšteva výstavy FLORA OLOMOUC.
FLORA OLOMOUC je najväčšou a najstaršou záhradníckou výstavou v Českej republike.
Čím vás túto jeseň poteší?
Hlavnou expozíciou so špičkovými výpestkami ovocia, zeleniny a jesennými kvetmi
Prehliadkou okrasných drevín škôlkarov z ČR i zahraničia
Ponukou ovocných škôlkarských výpestkov
Pavilónom Českého záhradkárskeho zväzu s prehliadkou krajových odrôd ovocia, rôznych druhov zelenín a záhradkárskou poradňou.
Súťažou floristov v aranžovaní kvetov – tento rok nadviažu na tradíciu výzdoby olomouckých chrámov. Kvetinovú výzdobu získa chrám sv. Mórica, Michala, Panny Márie Snežnej, kapucínsky kostol Zvestovania Panny Márie a slávnostný sál Arcibiskupského paláca.
Gastrofestivalom OLIMA s varením a ochutnávkami krajových a zdravých špecialít, Dňami moravských vín s prezentáciou moravských vinárskych podoblastí, „open“ súťažou o najlepšiu ovocnú pálenku „FLORA KOŠT 2020“ a to všetko
s ochutnávkami!
Prehliadkami skleníkov, botanickej záhrady výstaviska a Univerzity Palackého v Olomouci, cimbálovou muzikou, dychovkou, zábavným programom, Hanáckymi trhmi na Dolnom námestí
JESENNÝMI ZÁHRADNICKÝMI TRHMI s ponukou zeleniny, ovocia, kvetov, ovocných, okrasných drevín, pomôcok a
potrieb pre záhradníkov, záhradkárov a kutilov
VYCHUTNAJTE SI S NAMI FARBU, VÔŇU A CHUŤ JESENE!
Pre kolektív ponúkame rozšírenie programu /oznámiť vopred/ – zastávka na pútnom mieste Svatý Kopeček, alebo Z00 Olomouc

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

