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OLOMOUC  -  FESTIVAL  SYREČKOV, 
HISTORICKÉ  SKVOSTY  A  ZÁMOK  TOVAČOV 

     
                                                              TERMÍN: 15.4.2023 
                                       Pre kolektív termín podľa požiadavky /iný termín bez Festivalu syrečkov/ 

                                                       CENA: 30,50 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6.15 hod. /možnosť nástupu v Bytči, pri počte nad 10 osôb aj v P. Bystrici/, po príchode na Moravu 

prehliadka malebného zámku Tovačov, cennej architektonickej renesančnej pamiatky. Unikátom je takmer 100 m 

vysoká dominantná Spanilá veža s nezabudnuteľným výhľadom do šíreho okolia mestečka, obklopeného vodou a luž-

nými lesmi. Vstupný portál je najstaršou renesančnou pamiatkou severne od Álp. Zámok bol založený už v 11.st. 

a v 15.st. prebudovaný na vodný hrad. V ľavom zámockom krídle vystúpite po nádhernom jedinečnom schodisku, kópii 

schodiska Viedenskej opery do  Rytierskej a Snemovnej sály. Stála expozícia je venovaná pruskorakúskej bitke pri 

Tovačove. 

Pokračovanie do starobylého mesta Olomouc – perly baroka, prehliadka: monumentálny hrad, ku ktorému patri Katedrá-          

la sv. Václava, typická ukážka  gotiky. Veža má výšku viac ako 100 m a je druhou najvyššou vežou v ČR. Sú tu uložené       

relikvie sv. Jána Sarkandera, mučeníka z obdobia reformácie. Palác je oficiálne sídlo olomouckých biskupov a arcibisku-  

pov, miesto, kde na trón nastúpil František Jozef I., pred bitkou pri Slavkove sa tu radil rakúsky cisár a ruský cár, kde bý-  

vala cisárovna Mária Terézia aj pápež Ján Pavol II. Prehliadkový okruh ponúka reprezentačné sály s bohatou rokokovou, 

empírovou, neobarokovou výzdobou a dobový mobiliár. Arcidiecézne múzeum je plné hodnotných umeleckých diel.    

Prehliadka historického centra: Horné námestie s impozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiat- 

kou Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, jedinečný  súbor barokových  fontán s figurálnou výzdobou s ná-  

metmi antickej mytológie, Dolné námestie s morovým stĺpom, Kostol sv. Morica s najväčšími varhanami v strednej  Eu-  

rópe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou....                                                                                      

Olomouc je však známy aj ako mesto gurmánov, my sa dnes zúčastníme Festivalu  tvarůžkov – ochutnáme tieto delikate-     

sy v rôznych  podobách – aj ako štrúdle a torty. Na výber sú  aj veterníky, košíčky, trubičky, vyzerajú  sladko, ale  chutia    

slano. Všetky sú totiž vyrobené z mäkkého zrejúceho syra, slávnych Olomouckých  syrečkov s nezameniteľnou  arómou.            

Pripravený je aj bohatý kultúrny program – cimbalová  muzika, folklórne vystúpenie „Hanácka  svadba“, kuchárske šou,      

súťaž v jedení syrečkov, ukážka opery Tvarůžkové ódy, vystúpenie tanečného štúdia a hudobnej kapely, žonglérska šou,     

Hanácky farmársky trh, remeselné trhy, súťaže a kvízy pre dospelých aj deti, stánky s občerstvením a hlavne tvarůžky...                                                                                                                                                                                                  

O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko 

Pre kolektív v inom termíne ponúkame rozšírenie programu – zastávka na pútnom mieste Svatý Kopeček, alebo Z00 

Olomouc 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

 

Cena je kalkulovaná podľa cien dopravy v decembri 2022 
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