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ADVENT - OLOMOUC – MESTO UNESCO
A VIANOCE NA HRADE ŠTERNBERK

Olomouc – perla baroka – advent vo veľkom štýle...
TERMÍN: 18.12.2021
pre kolektív podľa požiadavky - Olomouc: 28.11.-23.12.2021

CENA: 28,50 € - pri objednávke do 10.12.2021
CENA: 30,50 € - pri objednávky po 10.12.2021
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km.

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., možnosť nástupu v Bytči, P. Bystrici a v Púchove, po príchode na Moravu netradičná, vianočná prehliadka monumentálneho hradu Šternberk, ktorého história je spätá aj s pohnutými českými dejinami, husitskými
vojnami, tridsaťročnou vojnou. Po rozsiahlej rekonštrukcii vzniklo luxusné aristokratické sídlo s hodnotným mobiliárom,
obrazmi, nábytkom, plastikami a gobelínmi, unikátnymi lichtenštejnskými zbierkami, bohatou výzdobou od gotiky po secesiu. Interiér hradu doplní slávnostná vianočná výzdoba a betlehemy. Počas vianočnej prehliadky si vypočujete zaujímavé
informácie o histórii Vianoc, zvykoch a tradíciách, ako ich oslavovala šľachta a prostý ľud, prečo sa zdobí vianočný stromček a koleduje?
Pokračovanie 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 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.
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. Palác je 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. Prehliadkový okruh ponúka reprezentačné sály s bohatou rokokovou, empírovou, neobarokovou výzdobou a dobový mobiliár. Arcidiecézne múzeum je plné hodnotných umeleckých diel.
Adventné trhy – výnimočná akcia, ktorá ponúka neopakovateľnú vianočnú atmosféru uprostred historického mesta zaradeného medzi pamiatky Unesco. Čaká vás hodnotný program s populárnymi skupinami všetkých žánrov, divadlom pre malých aj
veľkých , adventnými zvykmi, dobovými atrakciami, vyrezávaný betlehem, spievanie kolied, takmer 80 stánkov s rôznym
sortimentom – vianočné ozdoby, darčeky, keramika, nebude chýbať ani občerstvenie, zázvorové perníčky a cukrovinky, vyhlásený punč. Vianočné trhy v Olomouci ako jediné v ČR ponúkajú originálnu kvalitu Norimberského vína a punču – viac
ako 10 druhov, každý sortiment sa predáva aj ako darčekové litrové balenie.
Na Dolnom námestí môžete využiť otvorené klzisko, ktoré je k dispozícii zdarma. V tento deň sú otvorené aj predajné trhy
Výstaviska Flora.
Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod o cca 21,00 hod.
Pre skupiny nad 40 osôb ponúkame ďalšie 2 miesta zdarma, skupinová zľava

