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 DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY  

ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

OLOMOUC  - PAMIATKY  A RUŽE 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

TERMÍN: 11.7.2020 
pre kolektív podľa požiadavky: 10.-12.7.2020 

CENA: 17,50 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Olomouce, sprievodca CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod. /možnosť nástupu v Bytči a v P. Bystrici/, po príchode na Moravu zastávka na Svätom Ko-

pečku s barokovým komplexom katedrály, olomouckým symbolom, najobľúbenejším výletným a pútnickým miestom v re-

gióne. Najvýznamnejšou dominantou je barokový chrám Navštívenia Panny Márie, architektonický klenot, ktorý sa monu-

mentálne týči nad mestom. Má bohatú sochársku výzdobu, hrdí sa titulom „bazilika minor“ a navštívil ho aj pápež Ján Pavol 

II. 

Pokračovanie do Olomouce – perly baroka, prehliadka: Katedrála sv. Václava, typická ukážka gotiky. Veža má výšku viac 

ako 100 m a je druhou najvyššou vežou v ČR. Sú tu uložené relikvie sv. Jána  Sarkandera, mučeníka z obdobia reformácie. 

Arcibiskupský palác, oficiálne  sídlo olomouckých  biskupov a arcibiskupov, miesto, kde na trón nastúpil František  Jozef I., 

pred bitkou pri Slavkove sa tu radil rakúsky cisár a ruský cár, kde bývala cisárovna  Mária Terézia aj pápež Ján Pavol II. Pre-

hliadkový okruh ponúka reprezentačné sály s bohatou rokokovou, empírovou, neobarokovou výzdobou a dobový mobiliár. 

Arcidiecézne múzeum je plné hodnotných umeleckých diel.  

Pokračovanie v prehliadke 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 z 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.  

 

Presun do prekrásneho rozária, kde sa koná festival „Vyznání růžím“ s históriou od roku 1972. Tešiť sa môžete na floristické 

show, tvorivé dielne, hudobné vystúpenia, záhradnícke trhy s podtitulom leto v záhrade, nebude chýbať dobré jedlo a pitie. 

Na výstavnú časť nadväzujú predajné stánky pestovateľov, kozmetiky a záhradníckeho materiálu. 

O cca 17,30 hod. odchod na Slovensko 

 

Základní vstupné: 100 Kč 

Senioři nad 65 let, studenti: 70 Kč 

Děti 6-15 let: 30 Kč 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 Kč 

Rodinné vstupné: 200 Kč 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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