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KROMĚŘÍŽ – VÝSTAVA FLORIA, VELEHRAD 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“                                                                    

TERMÍN: 29.4.2023 
pre kolektív podľa požiadavky -  v období 28.4.-1.5.2023 

CENA: 29 € 
v cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta ju upravíme podľa skutočných kilometrov 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Belušu. Po príchode do nádherného mesta Kroměříž, pamiatky Unes-

co, ktoré je tiež nazývané „Hanácke Atény“, návšteva Výstaviska, kde sa tento rok koná ďalší ročník tradičných celo-

štátnych predajných výstav Floria pod názvom Kvetinová rozprávka. Je určená všetkým záhradníkom, chatárom, milov-

níkom kvetov. Hlavná expozícia je vytvorená množstvom aranžmá z tisícov narcisov, tulipánov, hyacintov, muškátov, 

petúnií, ľalií, antúrií či amarylisov. Čaká vás tiež prehliadka rododendronov, azaliek, okrasných stromov a kríkov. Výs-

tava je spojená s predajom všetkých rastlín, záhradnej techniky a záhradkárskych potrieb. Pripravený je široký sortiment 

od skalničiek  po urastené stromy. Ojedinelá  koncepcia 6 tématicky odlišných záhrad vytvára príjemné odpočinkové zó-

ny. Architektonicky nadväzujú na atmosféru známych a celosvetovo obdivovaných japonských, francúzskych a stredo-

európskych záhrad. Ilúziu prírody vytvárajú štýlové zákutia, oddelené kamennými stenami, vodnými plochami alebo vo-

dopádmi. 

 

V bohatom kultúrnom programe účinkujú podľa jednotlivých dní českí i zahraniční umelci. 

Pokračujeme prehliadkou dominantného Arcibiskupského zámku, pamiatky Unesco /reprezentatívne interiéry, sály, sú-

kromné apartmány, knižnice/, Kvetnej záhrady, ktorá je unikátom svetového záhradníckeho umenia. Ponúka labyrinty 

zelených stien, 244 m dlhú Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu.  

  
Návšteva Velehradu, jedného z najvýznamnejších pútnických miest Moravy. Jeho história siaha do obdobia pred viac 

ako 800 rokmi, kedy tu prišlo prvých 12 cisterciánskych mníchov a začali budovať kláštor, ktorý sa stal nositeľom om-

noho staršej duchovnej tradície, siahajúcej do 9. st., súvisiacej s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.  

Pýchou farnosti je nádherná baroková Bazilika Nanebevzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. V bohato zdobenej 

bazilike nájdete oltár, kaplnku Panny Márie s velehradským palladiom, hrob arcibiskupa Antonína Stojana v Kráľov-

skej kaplnke, sarkofág kardinála Tomáša Špidlíka zdobený nádhernými mozaikami, súsošie sv. Cyrila a Metoda, ich 

obraz a ďalšie pamiatky. 

 

Po skončení prehliadky odchod na Slovensko. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

      

 

Cena je kalkulovaná podľa cien v decembri 2022 
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