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ROZPRÁVKOVÁ  LEDNICE 
A  KROJOVANÉ  HODY  VALTICE 

     

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“                                                                    
Lednicko -Valtický areál – pamiatka Unesco s výnimočnou historickou hodnotou svetového významu, 

tradičné krojované hody. 

 

TERMÍN: 14.8.2021 
Pre kolektív termín podľa požiadavky /bez krojovaných hodov/ 

  
                                                                  CENA: 28,50 €  

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie 
Pre kolektív – cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa km 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., z Považskej Bystrice o cca 6,00 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto n.V., príchod do 

Lednice, prehliadka  zámku, ktorý slúžil ako rekreačná rezidencia pre rodinu Lichtensteinovcov. Nádherný zámok je 

obklopený parkom s Minaretom a Janohradom, rozľahlými záhradami, kobercami kvetov. Po prehliadke si môžete po-

zrieť Skleník s mnohými tropickými a subtropickými rastlinami, poprechádzať sa až k Minaretu, alebo plaviť loďkou 

po jazierku. 

V Lednici môžete navštíviť aj zaujímavú výstavu sôch z morského piesku, tento rok s podtitulom cesta do fantázie. In-

špirácia pochádza od Salvatora Dalího, Joana Miró, či českej maliarky Toyen. Medzi 20 sochami nájdete tvár mačky 

Škľabky z Alenky z ríše divov, mušľu raka pustovníčka a ďalšie obdivuhodné diela. 

Presun do Valtíc - malebného mestečka, ktoré vonia vínom a očarí vás historickou atmosférou. Fakultatívne prehliadka 

prekrásneho  barokového zámku, ktorý je zrekonštruovaný tak, ako ho v 18. storočí  zanechal architekt Johann Bernard 

z Erlachu, v prípade záujmu návšteva Valtického podzemia - unikátneho labyrintu historických vínnych pivníc. 

Tradičné  VALTICKÉ  KROJOVANÉ HODY – tradičná valtická akcia s bohatým programom, vystúpenia folklórnych 

a iných hudobných telies rôznych žánrov, koncerty, krojovaný sprievod, predaj vína a občerstvenia, jarmok, gastrono-

mické špeciality...  

Návrat v neskorších večerných hodinách 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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