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STREDNÉ ČECHY - ZLATÝ PRSTEŇ KARLA IV.

Zájazd z programu CK TRIP „ČESKO – KRAJINA PRÍBEHOV“
Sázavský Kláštor – Karlštejn – Beroun – Točník – Žebrák – Zbiroh - Lipnice
TERMÍN: 30.4.-1.5.2022
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 128 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode do stredných Čiech prehliadka prastarého Sázavského
kláštora z 11.st., kde si vypočujete mnoho príbehov, uvidíte pestrú mozaiku architektúry a umeleckých predmetov z rôznych období a
historických etáp. Karol IV. vymohol u pápeža, aby bohoslužby prebiehali v staroslovenčine. Stredné Čechy reprezentujú veľkolepé
časy Karla IV. a kraj patrí k unikátnym európskym regiónom s nečakanou koncentráciou panovníckych hradov, skvostných kráľovských miest i velebných chrámov. Tu rozhodoval Karol IV. o osudoch Svätej ríše rímskej a celej Európy. Absolútny unikát predstavuje legendárny Karlštejn, imitujúci hrad Svätého Grálu s komnatami vyzdobenými zlatom, drahokamami a relikviami kresťanských
svätcov. Medzi českými hradmi má výnimočné postavenie, bol vybudovaný na uschovanie kráľovských pokladov a korunovačných
klenotov. Prehliadka: základný okruh – historické interiéry dvoch poschodí Cisárskeho paláca, prízemie mariánskej veže, kaplnka sv.
Václava, Klenotnica s replikou českej a ríšskej koruny... Okruh – Posvätné priestory individuálne, podľa záujmu. Osobné voľno v malebnom podhradí s možnosťou návštevy múzea voskových figurín, múzea hodín, nákup suvenírov..., ubytovanie.
2.deň: raňajky, prehliadka mohutného súhradia Žebrák a Točník, ktoré nemá v Čechách obdobu. Hrad Žebrák využíval aj Karol IV. na
pobyt počas svojich častých ciest do Norimberku. Keď mu tam však ochorel a zomrel prvorodený syn, na hrad zanevrel. Dôvodom
k stavbe hradu Točník bol požiar, ktorý poškodil hrad Žebrák. Z obidvoch hradov je nádherný výhľad do okolia.
Pokračovanie na najstaršie šľachtické sídlo v Čechách – tajomný zámok Zbiroh. Niektoré z jeho tajomstiev už boli odkryté, ostatné sú
uložené hlboko v skale, na ktorej je postavený.. Zámocký okruh vás oboznámi s históriou od 12.st. až do novodobých dejín, s históriou
templárskeho rádu, unikátnymi exponátmi, navštívite jedinečné priestory monumentálneho Muchovho salónu, kde Alfons Mucha,
veľmajster Slobodomurárov namaľoval Slovanskú epopej. Hradný okruh predstavuje jedinečné a tajomstvom opradené priestory
pôvodného stredovekého hradu. Navštívite jednu z najstarších hradných kaplniek v Čechách s pôvodnými gotickými freskami, uvidíte
najhlbšiu hradnú studňu v Európe, kde boli nedávno nájdené nacistické spisy a materiály z 2.sv. vojny. V ermitáži pocítite vlnu
energie prameniacej z magického hexagonu, okolo ktorého robili nacisti tajné rituály. Okruh Karla IV. – prehliadka pôvodnej gotickej
časti hradu a kráľovských komnát, exponátov z doby Luxemburgov, kaplnky, ktorú používal Karol IV. so svojou manželkou Blankou
z Valois k súkromným modlitbám. Karol IV. hrad vykúpil ako 17 ročný po svojom príchode z Francúzska a Talianska. Z hlásnej veže
je prekrásny výhľad na krajinu bývalých kráľovských hradov okolo cisárskej cesty Via Carolina. Ďalšou expozíciou je unikátna výstava fotografií Alfonsa Muchu, ktoré vytvoril počas svojho pobytu na zámku v rokoch 1910-1928, časť z nich sa stala predlohou cyklu
Slovanská epopej.
Navštívime aj mestečko Lipnice nad Sázavou, ktoré vzniklo ako podhradie mohutného gotického hradu Lipnice a Karol IV. mu udelil
mestské práva a právo variť pivo. Charakteristickú siluetu vytvárajú dva rozsiahle obytné paláce – Thurnovský a Trčkovský a dve monumentálne veže, obranná Veľká veža a obytná veža Samson s nádherným výhľadom do širokého okolia. Prehliadka vás prevedie stredovekou architektúrou, archeologickou expozíciou, bývalou hodovnou sieňou Jindřicha z Lipé a veľmi vzácnou hradnou kaplnkou.
V Lipnici nájdete aj pamätník známeho spisovateľa Jaroslava Haška. Po skončení prehliadky odchod na Slovensko.
Príchod do Žiliny v neskorších večerných hodinách.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

