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KROMĚŘÍŽ – VÝSTAVA FLORIA,  
LUHAČOVICE  -  OTVÁRANIE  PRAMEŇOV 

     
    Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“                                                                    

    TERMÍN: 7.5.2022 
    pre kolektív podľa požiadavky -  v období 6.-8.5.2022 

    CENA:  27,50 € 
   v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

   možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

      PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., z P.Bystrice o 6,15 hod., možnosť nástupu po Belušu. Po príchode do nádherného mesta 

Kroměříž, pamiatky UNESCO, nazývaného „Hanácke Atény“ návšteva Kvetnej záhrady, ktorá je unikátom svetového 

záhradníckeho umenia. Jej architektonická čistota nemá vo svete obdobu. Ponúka labyrinty zelených stien, 244 m dlhú 

Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu. Prehliadka historického centra s maleb-

ným námestím, mariánskym stĺpom, meštianskymi domami s laubňami, exteriéry Arcibiskupského zámku. Presun na 

výstavisko, kde sa koná tradičná celoštátna predajná výstava Floria. Je určená všetkým záhradníkom, chatárom, mi-

lovníkom kvetov. Hlavná expozícia je vytvorená množstvom aranžmá z tisícov narcisov, tulipánov, hyacintov, muš-

kátov, petúnií, ľalií, antúrií či amarylisov. Čaká vás tiež prehliadka rododendronov, azaliek, okrasných stromov a krí-

kov. Výstava je spojená s predajom všetkých rastlín, záhradnej techniky a záhradkárskych potrieb. Pripravený je široký 

sortiment od skalničiek  po urastené stromy. Ojedinelá  koncepcia 6 tématicky odlišných záhrad vytvára príjemné odpo-

činkové zóny. Architektonicky nadväzujú na atmosféru známych a celosvetovo obdivovaných japonských, francúz-

skych a stredoeurópskych záhrad. Ilúziu prírody vytvárajú štýlové zákutia oddelené kamennými stenami, vodnými plo-

chami alebo vodopádmi. 

Od 13,00 hod. – 14,00 hod. vám zahrá a zaspieva obľúbený Martin Maxa. 

  
Ďalšou zastávkou bude známe kúpeľné mestečko Luhačovice, kde môžete obdivovať svojrázne až folklórne ladené se-

cesné stavby Dušana Jurkoviča, ktoré sa pripravujú na zápis do zoznamu Unesco, poprechádzať sa po kolonáde, vy-

chutnať si sviatočnú atmosféru tradičného programu Otváranie prameňov, ktorým sa slávnostne začína kúpeľná sezóna 

a príchod jari. Nebude chýbať jarmok ľudových remesiel, kúpeľný park ožije vystúpením folklórnych skupín, hudob-

ných, divadelných a tanečných predstavení. Návštevníkov čaká krásne vyzdobené mestečko, zaujímavý program plný 

pestrých krojov, sprievod v secesných kostýmoch, výstava automobilových veteránov, velocipédov... Táto tradícia po-

chádza ešte z čias prvej republiky, obnovená bola po r. 1989. Požehnanie prameňov symbolizuje poďakovanie a požeh-

nanie ľudom, ktorí ich budú užívať, aj samotným prameňom. 

 

O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko. 

 

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