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        POKLADY  ČESKÉHO  RÁJE          

      

Zájazd z programu CK TRIP  „ČESKO – KRAJINA  PRÍBEHOV“ 
Litomyšl – Jablonec nad Nisou – Český Ráj – Prachovské skály – Jičín – Nové Hrady – M. Třebová 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 
  CENA: 148 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme rozdiel v kilometroch. 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Cestou zastávka v pôvabnej starobylej Litomyšli, meste, ktoré sa pýši slávnou 

tradíciou, bývalé sídlo biskupstva a centrum vzdelanosti s množstvom historických pamiatok. Prehliadka malebného námestia 

s renesančnými a barokovými domami, Kláštorných záhrad a zámku – pamiatky Unesco. Nádherný renesančný zámok s arkádo-

vým nádvorím a sgrafitovou výzdobou bol postavený podľa talianskej predlohy a je jedným z najkrajších v strednej Európe. Lito-

myšl je spojená aj s menom slávneho hudobného skladateľa Bedřicha Smetany, ktorý sa narodil v zámockom pivovare. Pokračova-

nie do oblasti so slávnou sklárskou minulosťou i prítomnosťou, kde od konca 16.st. pracujú brusiči drahých kameňov a táto exklu-

zívna výroba spolu so šperkárstvom ju odlišuje od ostatných v Európe. Krehkú krásu skla, bižutérie a šperkov nespoznáte 

v žiadnom inom meste tak zblízka ako v Jablonci nad Nisou. Pozrieme sa na výstavu drahých kameňov a šperkov. Ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, odchod do Českého Ráje, je neuveriteľné, čo dokázala príroda vytvoriť na takom malom kúsku územia... Trvalo 

milióny rokov, kým sa skalné bloky uvolnili, obrúsili, rozpadli a vytvorili dielo, pred ktorým stojíme v nemom úžase. Vysoké ve-

že, úzke „myšie diery“, jaskyne, okná, pieskovcové údolia, k tomu rybníky a dreveničky. Prehliadka najstaršieho hradu Českého 

ráje - Valdštejna z 13.st., nevšedné pútnické miesto s jedinečnou atmosférou uprostred starých ruín rodového sídla, okolitých lesov 

a skál. Pokračovanie do prírodnej rezervácie skalného mesta Prachovské skály, podľa záujmu – malý okruh od Turistickej chaty 

cez vyhliadku Mieru a Cisársku chodbu /cca 1 hod./ Náročnejší okruh vedie do vzdialenejších kútov skál /cca 3,5 km/. 

Príchod do malebného Jičína, starobylého mesta, ktoré vás ohromí rozprávkovým námestím a pamiatkami od talianskych architek-

tov pochádzajúcich z doby výnimočného Albrechta z Valdštejna, prehliadka: Valdštejnský palác, kostol sv. Jakuba, mestské hrad-

by a Valdická brána - dominanta mesta s krásnym výhľadom, barokový letohrádok a park so vzácnymi drevinami, Korunovačná 

kašna, Mariánsky stĺp, kostol sv. Ignáca, ubytovanie. 

 

3.deň: raňajky, cestou na Slovensko prehliadka romantického zámku Nové Hrady, jednej z mála rokokových stavieb v Čechách, 

ktorý marhuľovou farbou priťahuje už z diaľky. Je postavený v štýle francúzskych letných sídiel a často sa nazýva „Malý Schon-

brunn“. Má impozantnú rokokovú vstupnú bránu, francúzsku a taliansku záhradu s kaskádami – jednu z najkrajších v Čechách, 

prírodné divadlo, parkán, rozárium, labyrint, sýpku, pieskovcovú Krížovú cestu. Ponúka expozíciu nábytku od baroka po secesiu, 

prvé české Múzeum cyklistiky s exponátmi od 19.st., Galériu anglických klobúkov, farmu jelenej a dančej zveri... Zastávka v his-

torickej Moravskej Třebovej, založenej v 13.st. V období svojho najväčšieho rozkvetu centrum humanistickej vzdelanosti, nazý-

vanej „Moravské Atény“, s ojedinelým súborom architektonických klenotov. Prehliadka: námestie s morovým stĺpom, radnicou, 

meštianske domy, kostoly, unikátne máuzhauzy, nádherný renesančný zámok s arkádami, rozhľadňa Pastýřka.   

 

Predpokladaný príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách. 

 

 
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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