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ZÁMKY  SEVERNEJ  MORAVY  A  ŠTRAMBERK 
MIMORIADNA  AKCIA  - VSTUPENKY  NA  ZÁMKY  ZDARMA 

UŠETRÍTE  300  Kč ! 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame severnú Moravu“ 

Hradec nad Moravicí – Raduň - Štramberk 
TERMÍN:  

Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 25,-  
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Bytču. Po príchode na Moravu prehliadka atraktívneho zámku Hradec nad 

Moravicí. Areál zahŕňa zámocký park so všetkými vyhliadkami, Biely zámok s nádvorím, Červený zámok, Bielu vežu. Pô-

vodné slovanské hradisko z 8.st. nahradilo v 11.st. kniežacie sídlo Přemyslovcov, prebudované na výstavný hrad chránený dô-

kladným opevnením. V 16.st. sa renesančnou prestavbou zmenil na pohodlné sídlo s okrasnou záhradou a lesoparkom. Pre-

hliadka empírových interiérov atraktívneho Bieleho zámku: krásne zariadené interiéry kniežacieho bytu, čitáreň, knihovné sá-

ly, reprezentačná zámocká jedáleň, spoločenské salóny, hudobný, fajčiarsky salón, malá a veľká spoločenská sála.... Zámok 

má bohatú históriu a spája sa s mnohými zaujímavými osudmi jeho obyvateľov. Tri roky tu mala svoj dvor kráľovná Kunhu-

ta, vdova po Přemyslovi Otakarovi II., prezývanom kráľom železným a zlatým. A tu sa konala aj jej tajná svadba so Závišom 

z Falkenštejna.... 

Presun k dominantnému zámku Raduň, perle novogotického romantizmu. Pôvodne zemianska tvrdza, v 16.st. prestavaná na 

renesančný zámok s 3 arkádovými krídlami, hospodárskym dvorom, pivovarom, rozľahlým lesoparkom a 4 rybníkmi. Základ-

ný prehliadkový okruh ponúka pohľad do reprezentačných priestorov aristokratickej rodiny, aj súkromných izieb služobníc-

tva. Mapuje životný štýl obyvateľov zámku v dobe jeho najväčšieho rozkvetu od začiatku 19.st. až do polovice 20.st. – honos-

ne vyzdobené salóny, cenná knihovňa, jedáleň. Pri vhodnom počasí prehliadka pokračuje na nádvorie a do zimnej záhrady. V 

prípade záujmu individuálna prehliadka novoklasickej elegantnej oranžérie s citrusovými drevinami, palmami, cudzokrajnou 

i domácou vegetáciou, na ktorú nadväzuje okrasná a bylinková záhrada so sadom. 

Pokračovanie do predhoria Beskýd, kde navštívime horské mestečko Štramberk, prezývané Moravský Betlehem, ktoré sa sta-

lo víťazom súťaže Historické mesto ČR roku 2019. Prvou zastávkou bude praveké hradisko Kotouč, jedno z najvýznam-

nejších centier keltskej kultúry doby železnej na Morave. Jaskyňa Šipka je miesto s doloženým najstarším osídlením na území 

ČR. Nález časti čeľuste neandertálskeho dieťaťa a ďalších predmetov z doby bronzovej len o 24 rokov neskôr ako v nemec-

kom Neanderthale preslávil Štramberk po celom svete. Potom sa poprechádzame pôvabnými krivoľakými uličkami s typic-

kými valašskými zrubovými domčekami, námestím s 22 barokovými meštianskymi domami. Barevnosť mesta dopĺňajú plas-

tiky, pôvodné studne s rumpálmi, bočné pavlače domov, vzácne sedlové strechy, bašta mestského opevnenia a Mariánsky stĺp 

s Madonou. Mesto je preslávené svojou „trúbou“, valcovitou gotickou vežou dominantnej zrúcaniny hradu Strallenberg, ktorá 

od r. 1903 slúži ako rozhľadňa. Cestu na „trúbu“ nám spríjemní „Medová stezka“. Pri štyroch zastaveniach v blízkosti repliky 

klátových úľov sa dozviete zaujímavosti o histórii chovu včiel.  

Ochutnáme zvláštne voňavé pečivo z medového koreneného cesta s chránenou receptúrou v tvare zvinutých uší „Štramberské 

uši“. Ten sa už mnohé storočia pečie ako spomienka na legendárne víťazstvo štramberských kresťanov nad tatárskym voj-

skom počas bitky v r. 1241.  

O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko  

Kolektív nad 40 rokov – ďalšie 2 osoby zdarma 
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