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ZLÍN – MESTO T. BAŤU, OSLAVY 700.
VÝROČIA, VIZOVICE

Zájazd z programu CK TRIP „Objavujeme južnú Moravu“ na motív našej cestovateľky
TERMÍN: 25.6.2022
CENA: 29,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK
Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie
Pre kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod. Po príchode na Moravu zastávka v mestečku Vizovice, sídle najslávnejšej pálenice, tak
si najskôr urobíme exkurziu do závodu Rudolf Jelínek, ktorý je významným producentom a exportérom alkoholických
nápojov. Vstupnou bránou do Distellery Landu je podniková predajňa, exkurzia začína v kinosále, kde sa v krátkom
filme dozviete o vývoji pálenia na Valašsku, o procese výroby slivovice, v múzeu o vývoji a výrobe páleniek na Vizovicku. Ďalšou zastávkou je expozícia whisky, priestory egolizácie, „slivovicopád“, stáčiareň, záverečnou bodkou ochutnávka a malý darček ako pozornosť. Návštevu Vizovíc ukončíme prehliadkou zámku – bielej perly Valašska, reprezentatívnej trasy, kde môžete obdivovať drahý nábytok, obrazy, porcelán, architektonicky dokonalú zámockú záhradu s majestátnymi stromami, kvitnúcimi bylinkami a rybníkom v tvare slzy.
Pokračovanie do mesta Tomáša Baťu – Zlína, nazvaného Amerikou v Čechách, ktorý ho premenil na moderné záhradné mesto plné osobitej architektúry, typických domčekov, moderných tovární, škôl, filmových ateliérov a kina najväčšieho v Európe. Najskôr zamierime do Obuvníckeho múzea s expozíciou obuvi od najstarších dôb až po súčasnosť,
dieľňou majstra obuvníka, nástrojmi a strojmi, ktoré obuvníci používali pri svojej práci. Dozviete sa či, boli obuvníci
chudobní alebo bohatí, na čo slúžila fidlovačka, že obuv z pštrosieho pera alebo z ľudských vlasov sa používala hlavne
na rituálne účely a ďalšie zaujímavosti. Veľká pozornosť je venovaná originálom a replikám obuvi z celého sveta, je tu
i najstarší originál z konca 16. st., zaujímavosťou sú indiánske mokasíny zdobené perličkovou výšivkou, z obdobia čínskeho cisárstva i africké sandály a kolekcia obuvi firmy Baťa. Jedinečný bude i výstup na Zlínsky mrakodrap, ktorý v
tých časoch patril medzi najvyššie v Európe. Nečaká na vás množstvo schodov, ale originálny výťah – pojazdná kancelária bývalého šéfa firmy, vybavená okrem pracovného stola i klimatizáciou a umývadlom. Z terasy mrakodrapu si môžet vychutnať pohľad na mesto zo všetkých svetových strán. Obdivovať budete typickú zlínsku architektúru, známe
„tehlové domčeky“, či vilu rodiny Baťovcov.
Užijeme si veľkolepý festival, pripravený k 700. výročiu prvej písomnej zmienky v listine z Brna, kde Fricek z Egerbergu predáva Zlín kráľovnej Eliške. Festival plný hudby, umenia a zážitkov. Pripravených je niekoľko multižánrových scén, ukážky pouličného umenia, zážitkové programy, hudobné zoskupenia od folkóru cez rock, folk, pop, bigbeat. Program doplnia výstavy, workshopy, artistické predstavenia, nebude chýbať možnosť občerstvenia.
O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko
Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

