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FLORA OLOMOUC - LETO 2021

Záplava nádherných kvetov práve vrcholiaceho leta, bohatý a atraktívny sprievodný program
TERMÍN: 21.8.2021
pre kolektív podľa požiadavky: 19.-22.8.2021

CENA: 19,50 €
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Olomouce, sprievodca CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Výstavisko Flora Olomouc bude od 19. augusta patriť letnej etape záhradníckej výstavy FLORA OLOMOUC – tradične
sprevádzanej Letnými záhradníckymi trhmi a veľtrhom drobnej záhradnej mechanizácie Hortifarm. Usporiadatelia sľubujú, že ponuka najväčšej a najstaršej kvetinovej výstavy v Českej republike /s tradíciou od roku 1958/ bude i tento rok
veľmi pestrá.

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod. /možnosť nástupu v Bytči a v P. Bystrici/, 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. /Prehliadka centra nie je povinná, môžete stráviť celý deň na výstave./
Najväčší výstavný pavilón A bude už tradične vyhradený hlavnej expozícii výstavy s tisícovkami kusov okrasných výpestkov domácich a zahraničných pestovateľov. Veľkú kvetinovú expozíciu Zväzu kvetinárov a floristov ČR doplní
rozsiahla prehliadka pestovateľského umenia dlhoročného partnera olomouckých záhradníckych výstav Záhradníctva
mesta Viedne, špeciálna prehliadka orchideí Thajského kráľovstva, tulipánov a hyacintov holandských záhradkárov a
poľská expozícia. Kytice zaplavia priestor celého pavilónu a netradičná inštalácia levitujúcich kvetov ponúkne jedinečný kontakt s exponátmi.
Na galérii pavilónu A budú môcť návštevníci obdivovať exponáty floristickej súťaže v aranžovaní kvetín, záplavu balkónoviek, cibuľovín, trvaliek, skalničiek, či vodných rastlín v expozícii Českého záhradkárskeho zväzu. V tej nebude
chýbať ani vyhľadávaná bezplatná záhradkárska poradňa.
Súčasťou výstavy bude tradičné i netradičné poňatie dreva v záhrade a tajomná Indonézia.
Pavilóny G, H a voľné plochy budú patriť veľtrhu drobnej záhradnej mechanizácie Hortifarm a Letným záhradníckym
trhom s ponukou kvetín, zeleniny, semien, okrasných rastlín, škôlkárskych výpestkov, záhradníckych pomôcok a potrieb.
Voľne prístupné budú návštevníkom výstavy zbierkové skleníky výstaviska s exotickou flórou a faunou, botanická záhrada Univerzity Palackého Olomouc a botanická záhrada výstaviska Flora v susedných Bezručových sadoch so zaujímavými rastlinnými exponátmi.
Pre kolektív ponúkame rozšírenie programu /záujem nahlásiť vopred/ – zastávka na pútnom mieste Svatý Kopeček, alebo
Z00 Olomouc.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

