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CESTA V OBLAKOCH A HON NA ČARODEJNICE

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame Moravu“
TERMÍN: 8.-9.10.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky

CENA: 98 €
PROGRAM:.
1.deň: odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po Bytču. Najskôr navštívime významnú mestskú pamiatkovú rezerváciu
- Lipník nad Bečvou, prehliadka: dochované mestské hradby s baštami, námestie s renesančnými a barokovými domami, renesančný zámok, zvonica, synagóga, jedna z najcennejších v Európe a druhá najstaršia v ČR a milá kuriozita, nábrežie Járy Cimrmana. Zámok je obklopený nádhernými záhradami so vzácnymi drevinami a s unikátnou strešnou záhradou. V dobe svojho
vzniku bola jednou z prvých tohoto typu na sever od Álp. Počas prehliadky sa dozviete množstvo zaujímavostí.
Potom sa presunieme do rodinnej výrobne pravej čokolády, producenta tej najkvalitnejšej čokolády z Ekvádorských kakaových
bôbov. Vypočujete si zaujímavosti nielen o čokoláde, ochutnáte 12 vzoriek a teplú čokoládu. Na záver si v podnikovej predajni
môžete zakúpiť výrobky
Odchod na Dolnú Moravu – horu zážitkov. Čaká vás Cesta v oblakoch, láka na prechádzku nad špičkami majestátnach stromov,
skĺznuť sa na stometrovom tobogáne, vyskúšať Mamutiu horskú dráhu, najdlhšiu v ČR a druhú najdlhšiu v Európe. V máji pribudla ďalšia atrakcia, unikátny visutý most, ktorý svojimi rozmermi pokoril aj portugalský 516 Arouca Bridge. Most dostal meno Sky Bridge 721, je jedinečným technickým projektom, svetovým unikátom, najdlhším visutým mostom pre peších na svete,
spájajúcim dva hrebene hôr, prechádzka je vo výške 95 m nad zemou..., ubytovanie.
2.deň: raňajky, spoznávanie Jeseníkov, kraja známeho krutými čarodejníckymi procesmi a inkvizíciou. Dozviete sa, že žobráčka Maryna Schuchová na Kvetnú nedeľu 1678 v kostole sv. Vavrinca v Sobotíne ukradla pre pôrodnú babicu Dorotheu hostiu,
tá ju dala krave, ktorá jej slabo dojila... Tento príbeh rozdúchal množstvo hraníc, na ktorých zomierali chudobní, bohatí, aj kňaz.
Tajomné príbehy ukryté za múrmi impozantného zámku Velké Losiny a vo vybraných interiéroch vás zavedú do 17. a 18. storočia, do čias najväčšieho rozkvetu zámku, ale i temného obdobia čarodejníckych procesov. V kúpeľnom parku je pamätník 36
obetí. Pri kostole v Rapotíne nájdete pamätník 7 obetí a kamennú čarodejnícku kaplnku z konca 17. st.
Pokračovanie do historického Šumperku, kde si okrem pamiatok pozrieme aj Geschaderov dom s expozíciou čarodejníckych
procesov. Múzeum je v pivničných priestoroch jedného z najstarších dochovalých domov, ale k priblíženiu historických udalostí, ktoré sa tu v 17. st. odohrali, využíva najmodernejšiu techniku. Hon na čarodejnice si vyžiadal životy viac ako sto ľudí,
jedným z nich bol aj kňaz Lautner, hrdina filmu Kladivo na čarodejnice, upálený v Mohelnici. Sprevádzať vás bude sám hlavný
strojca procesov, fanatický inkvizítor Boblig.
Ďalšou zastávkou bude jedna z najzaujímavejších jaskýň v ČR – Mladečská, rituálne pohrebisko kromaňonského človeka. Svetovo známou archeologickou lokalitou je Dóm mŕtvych. Vyniká zložitým labyrintom puklinových chodieb bohato zdobených
kvapľami, malebnými zákutiami, k najkrajším patrí Chrám prírody a Panenská jaskyňa, dominantou je stalagmit Múmia.
Na záver navštívime barokový skvost, jedinú zámockú stavba slávneho Johanna Lucasa von Hildebrandt v Čechách – zámok
Kunín. V 16-tich historických miestnostiach vás čakajú pôvodné zámocké zbierky, pôvodné vybavenie a na povale najpodivnejší komínový systém v celej strednej Európe.
Odchod na Slovensko.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

