
 

         
                                                                                                                                               

Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144 833  

                                                                           cktrip@zoznam.sk, cktrip@cktrip.eu, www.cktrip.eu     

 CESTA  V  OBLAKOCH  A  HON  NA  ČARODEJNICE  

     

                      Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame Moravu“              

                   TERMÍN: 29.-30.4.2023 

                                                                                       Pre kolektív termín podľa požiadavky    

        CENA: 98 € 

               V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, sprievodca CK 

             Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                                                         PROGRAM:. 

1.deň: odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Bytču. Najskôr navštívime majestátny hrad Helfštýn, patriaci k najroz-

siahlejším hradným stavbám v Čechách. Je monumenálny a krásny, skôr zrúcanina ako interiérový komplex, v dobe svojej najväč-

šej slávy patril významným šľachtickým majiteľom. Vlastnili ho páni z Pernštejna, Katarína z Ludanic ho priniesla ako veno do 

manželstva s Petrom Vokom z Rožmberka, ktorý z hradu vytvoril významnú pevnosť s reprezentačným renesančným palácom. 

Dnes má 5 vstupných brán, 4 sprístupnené nádvoria, niekoľko obranných veží a rozsiahly systém opevnenia, hradby majú údajne 

2,5 km. Počas prehliadky uvidíte expozície, palácové torzo, vežu a nádvoria. 

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 majestátnych stromov, 

skĺznuť sa na stometrovom tobogáne, vyskúšať Mamutiu horskú dráhu, najdlhšiu v ČR a druhú najdlhšiu v Európe. Vlani 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. Ta-

jomné 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.  

 

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  

Cena je kalkulovaná podľa cien v decembri 2022 
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