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BUCHLOVICE - FESTIVAL CESNAKU,
VELEHRAD A MODRÁ

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 23.7.2022
CENA: 29 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Kolektív – pri odchode z iného miesta cenu prispôsobíme počtu kilometrov.
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na Moravu návšteva Velehradu, jedného
z najvýznamnejších pútnických miest. Jeho história siaha do obdobia pred viac ako 800 rokmi, kedy tu prišlo prvých 12 cisterciánskych mníchov a začali budovať kláštor, ktorý sa stal nositeľom omnoho staršej duchovnej tradície, siahajúcej do 9. st., súvisiacej s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda. Pýchou farnosti je nádherná baroková Bazilika Nanebevzatia P. Márie a sv. Cyrila a Metoda. V bohato zdobenej bazilike nájdete oltár, kaplnku P.
Márie s velehradským palladiom, hrob arcibiskupa Antonína Stojana v Kráľovskej kaplnke, sarkofág kardinála
Tomáša Špidlíka zdobený nádhernými mozaikami, súsošie sv. Cyrila a Metoda, ich obraz a ďalšie pamiatky.
Potom navštívime originálny podvodný svet, unikátnu atrakciu jedinú svojho druhu v Európe - v obci Modrá, kde
v miestnom rybníku vybudovali 3 m pod hladinou sklenený tunel, cez ktorý môžete ryby pozorovať. Rybárska
bašta s originálnym názvom Živá voda je vstupnou bránou do prírodného prostredia, kde navštívime hlavnú budovu s expozíciou rýb, vodných vtákov, dve podzemné poschodia s tunelom, jazero s domorodými a najväčšími sladkovodnými rybami sveta, jazierko s obojživelníkmi a korytnačkami, dotykové akvárium s nepôvodnými živočíchmi a mnoho ďalších zaujímavostí.
Presun k romantickému zámku Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Výnimočná architektúra, rozsiahle zbierky, významní majitelia a dôležitosť v dejinách posledných rokov
habsburskej monarchie dávajú zámku význam presahujúci české hranice. Zámok bol galantným darom kniežaťa
Petřvaldského pre jeho manželku z talianskeho rodu Collona a poprední viedenskí architekti ho navrhli v talianskom štýle „Villa rustica“. Vznikla tak stavba s najčistejším štýlom barokovej vily v strednej Európe. Súbežne bola budovaná nádherná baroková záhrada, ktorá dodnes očarí všetkých návštevníkov. Pozrieme si luxusne zariadené
interiéry, barokovú záhradu a rozsiahly anglický park. Milovníkov kvetov určite poteší výstava fuchsií, ktoré sú
jedným zo symbolov tohoto zámku. Zbierka má približne 1200 odrôd a patrí k najvýznamnejším a najznámejším
v strednej Európe.
V tento deň sa na zámku, jeho nádvorí a priľahlých priestoroch koná Festival cesnaku s mottom „Cesnak je hrdosť a pýcha“. Ochutnáte nielen pomazánky, polievky, omáčky, placky, ale aj netradičné jedlá z tejto pochutiny –
koláče, cesnakové kúsky v čokoláde, dokonca aj zmrzlinu. Vystavovatelia vám predstavia viac ako 20 druhov
cesnaku, ktorý si môžete aj kúpiť. O zábavu sa postarajú hudobné a tanečné skupiny, rôzne súťaže, napríklad o
najkrajší cesnakový vrkoč.
Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do Žiliny o cca 20,30 hod.
Pre kolektív možnosť úpravy programu – napr. hrad Buchlov.
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

