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ZÁMOK  LYSICE, PRIEPASŤ  MACOCHA, 
PUNKEVNÍ  JASKYNE  A  KŘTINY 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
   TERMÍN:  

pre kolektív termín podľa požiadavky 

 

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km. 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu prehliadka pôvabného 

šľachtického sídla – zámku Lysice. Má bohatú históriu, pôvodne vodná tvrz je prestavaná na renesančný a neskôr baro-

kový zámok. Interiéry vynikajú hlavne zbierkami nábytku a predmetov umeleckého remesla. K raritám patrí zbierka 

českého skla a orientálnych predmetov. Navštívime aj ojedinelú terasovitú zámockú záhradu a jediné sprístupnené zá-

mocké záhradníctvo v ČR, vrátane oranžérie. 

  

Odchod do oblasti Moravského Krasu k priepasti Macocha – zastávka pri hornom mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný 

pohľad do hlbín priepasti, zostup lanovkou k vstupu do Punkevních jaskýň. Prehliadka jaskýň začína Predným dó-

mom, pokračuje sieňami a chodbami s bohatou kvapľovou výzdobou až na dno Machochy, kde končí tzv. Suchá cesta 

a ďalej sa pokračuje romantickou plavbou na loďkách po riečke Punkve až k najkrajšej jaskyni Krasu – rozprávko-

vému Masarykovmu dómu, kde uvidíte mohutné stalagmity, stalaktity, kaskády... Po skončení prehliadky jazda  eko-

logickým vláčikom k autobusu. Priepasť Macocha je súčasťou  jaskynného  systému Punkevní  jaskyne, najznámejšou 

priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v strednej Európe. 

 

Návšteva „Perly Moravy“ – dedinky Křtiny. Je to vyhľadávané pútne miesto s najkrajšou barokovou cirkevnou stavbou 

v Čechách - chrámom Panny Márie s nádhernými freskami. Areál vznikol podľa projektu geniálneho architekta Jana 

Blažeja Santiniho, tvorí ho chrám, ambity, kaplnka sv. Anny, farské budovy a zámok. Zaujímavosťou je zvonkohra, 

ktorá vie zahrať stovky melódií, patrí k najväčším v strednej Európe a rozľahlá kostnica.  

 

Odchod na Slovensko 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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