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ÚDOLÍM  VLTAVY  PROTI  PRÚDU  ČASU 

     

Zájazd z programu CK TRIP  „ČESKO – KRAJINA  PRÍBEHOV“ 
Orlík – Zvíkov – České Budějovice - Český Krumlov – Hluboká – Pelhřimov  

TERMÍN: 17.-19.6.2022 
pre kolektív podľa požiadavky /okrem slávností/ 

CENA: 148 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci 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 južných Čiech prehliadka hradu Orlík, šľachtického 

sídla rodu Schwarzenbergov s rozľahlým anglickým parkom, obklopeného Orlickou priehradou. Obdivovať môžete bohato zariadené 

interiéry s ukážkou životného štýlu šľachty v 19.st.: Teskova sála s vyrezávaným kazetovým stropom, honosná Rytierska sála, empíro-

vý nábytok z napoleonskej doby a predovšetkým nábytok, ktorý si priviezol súčasný majiteľ knieža Karol Schwarzenberg z Paríža. Na 

ďalší z hradov Schwarzenbergov - Zvíkov sa dostaneme romantickou plavbou po priehrade. Kedysi týčiaci sa na skale, dnes na hla-

dine, ale stále monumentálny. Počas prehliadky uvidíte rekonštruované sály s renesančnými maľbami, historický nábytok, oltár, hrad-

nú kaplnku s nástennými maľbami zo 16.st., tajomnú vežu Markomanku, kde podľa povesti býva rarášek...  Ubytovanie. 

Vltavu, túto skutočne kráľovskú rieku chcel kedysi Karol IV. prepojiť s Dunajom a Labem a tým aj s Čiernym a Serverným morom. 

My poputujeme proti prúdu rieky a budeme obdivovať skvosty romantickej stredovekej architektúry majstrovsky zakomponovanej do 

krajiny s hradmi opradenými legendami, malebnými mestami a skvostnými kláštormi pamätajúcimi zlaté časy Karla IV.  

 

2.deň: raňajky, odchod do magického Českého Krumlova, prehliadka – exteriéry: historické jadro, zámok a hrad – pamiatky Unesco,  

najstaršie barokové divadlo na svete, prechod po plášťovom moste do zámockej záhrady s unikátnou kaskádovou fontánou, rozprávko-

vým letohrádkom Bellaria, divadlo s otáčavým hľadiskom – svetový unikát, prehliadka jedného z hradných okruhov, fakultatívne 

plavba na pltiach. Český Krumlov  je mesto s  neopakovateľnou atmosférou, kde sa zastavil čas... Zachovalo si svoju historickú podo-

bu – krivolaké uličky, romantické zákutia, unikátny komplex cca 300 meštianskych domov, kostol sv. Víta, Latrán s dreveným Lazeb-

níckym mostom so sochami z 19.st... a impozantná dominanta zámku nad meandrom Vltavy, ktorý je po Pražskom hrade druhým naj-

väčším hradným komplexom v Čechách. V tento deň budete mať príležitosť zažiť mimoriadnu udalosť - slávnosti Pětilisté růže  s bo-

hatým dobovým programom - rytierske turnaje, historické remeselné trhy, pouličné divadlá, šermiarske  súboje, predstavenia stredove-

kej hudby...Vyvrcholením slávností je veľkolepý historický kostýmový sprievod. Priamo na ulici sa stretnete s udatnými veľmožmi, 

vznešenými šľachtičnami, môžete obdivovať umenie kaukliarov, cirkusantov a komediantov... Návrat na ubytovanie, možnosť večere. 

 

3.deň: raňajky, prehliadka historického centra Českých Budějovíc: jedno z najväčších námestí v Európe s barokovou Samsonovou fon-

tánou, bludný kameň, gotická Černá veža... Pokračovanie do malebného mestečka Hluboká, prehliadka zámku, ktorý patrí k najkraj-

ším a najnavštevovanejším zámkom v Čechách a hovorí sa, že je to kráľovské sídlo utkané zo snov krásnej pani. Má mimoriadne 

krásne interiéry a nádherný park. Cestou na Slovensko sa ešte zastavíme v meste rekordov – v Pelhřimove, kde si pozrieme Múzeum 

rekordov a kuriozít, jediné v strednej Európe s expozíciou najväčší, najmenší, najdlhší, najťažší, najrýchlejší, najvytrvalejší... so stov-

kami zaujímavých exponátov.  

 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách 

 

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