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ROZPRÁVKOVÝ  BOUZOV , JAVOŘÍČSKE 
JASKYNE, LOŠTICE  A LITOVEL 

       
                             Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

                                                               TERMÍN: 30.7.2022 
                                                                         pre kolektív podľa požiadavky 

                                                                         CENA: 39,- 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

                                                                                 PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Bytču. Po príchode na Moravu budú našou prvou zastávkou jaskyne s 

najbohatšou výzdobou v ČR – Javoříčske jaskyne výnimočné krásou kvapľovej výzdoby vytvorenej za tisícky rokov presa-

kujúcou vodou. Umelým vchodom vstúpime do mohutného Suťového dómu súvisiaceho s priepasťou hlbokou 60 m. Po-

kračujeme prekrásne zdobenou chodbou do impozantného Dómu gigantov s dominantnými 4 m vysokými stalagmitmi, ste-

nou Niagarský vodopád, do Rozprávkových jaskyní a ďalšími chodbami, dómami a jaskyňami s excentrickou výzdobou až 

do umelo prerazenej výstupnej štoly. Jaskyne sú unikátne zachovalou, bohatou a rozmanitou kvapľovou výzdobou v komp-

lexe chodieb, dómov a priepastí. 

 

Nasleduje návšteva impozantného romantického hradu Bouzov, ktorý priťahuje mnohých filmárov a tak tu boli nakrútené 

mnohé rozprávky a filmy, napr. Arabela, Princezná Fantaghiró... Jeho vznik siaha až do začiatku 14.st. Bol vo vlastníctve 

rôznych českých a moravských šľachtických rodov, jeho najznámejším majiteľom bol Rád nemeckých rytierov. Uvidíte tu 

bohato zdobené a zariadené interiéry, vzácne obrazy, umelecké predmety, novogotickú kaplnku, studňu vyhĺbenú do skaly 

až do hĺbky 52 m, dodnes funkčné dva padacie mosty a mreže. 

 

Pokračovanie do Loštíc, kde navštívime Múzeum olomouckých syrečkov a špecializovanú syrečkovú predajňu. Posilniť sa 

môžete nielen pravými syrečkami, ale aj netypickými, chutnými zákuskami. Dozvieme sa, ako sa táto pochúťka vyrába, tiež 

jej históriu a v podnikovej predajni aj nakúpiť. 

 

Odchod do pôvabného bývalého kráľovského mesta Litovel, ktorým preteká šesť ramien rieky Morava, preto je nazývané 

„Hanácke Benátky“. Jedno z ramien si našlo cestu priamo pod radnicou a hlavným námestím. História siaha až do čias Pře-

mysla Otakara II. a z tejto viac ako 700 ročnej doby sa zachovalo množstvo pamiatok. Jednou z najvýznamnejších je Svato-

jánsky most, po Karlovom moste a moste v Písku tretí najstarší kamenný most v ČR. K najstarším patria pozostatky hra-

dieb, kaplnka sv. Juraja, morový stĺp a kostoly. Krásny výhľad do okolia ponúka radničná veža. Zaujímavé je múzeum har-

moník, prvé v ČR a najväčšie v strednej Európe a určite ochutnáme aj známe litovelské pivo. 

 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod o cca 20,00 hod.        

 

 

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