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POĽSKÉ  ZÁHRADY - SVIATOK  KVITNÚCICH  

AZALIEK  A BIELSKO - BIALA 

     

Inšpirácia pre vašu záhradu aj záhradku – pozývame všetkých milovníkov kvetov a histórie 

TERMÍN: 13.5.2023  

pre kolektív podľa požiadavky  

CENA: 24,50 €  
v cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenka do zámku 

PROGRAM:  
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu smer Kysuce. Po príchode do Poľska zastávka v krásnej záhrade s rozkvit-

nutými azalkami, rododendronmi v najrôznejších farbách a veľkostiach a v japonskej záhrade, možnosť nákupu. Pokračo-

vanie do ďalšej nádherne rozkvitnutej záhrady s kobercami jarných kvetov, možnosťou nákupu a občerstvenia, prehliadka 

reprezentačnej záhrady s romantickými malebnými zákutiami v záplave kvetov. Záhrady vás očaria svojou krásou a nápa-

ditou architektúrou, záplavou azaliek, rododendronov a jarných kvetov. Nie je to však len pastva pre oči a inšpirácia pre 

vašu záhradu, či záhradku. Podľa vlastného výberu si môžete kúpiť čokoľvek zo širokého sortimentu rôznych druhov, od-

rôd stromov, kríkov, trvaliek, cibuľovín, letničiek, balkónoviek, ruží.... za skutočne zaujímavé ceny. K dispozícii sú priesto-

ry na odpočinok a občerstvenie. 

Pokračovanie do Bielsko-Bialej, očarujúceho mesta s malebnou polohou a zaujímavou architektúrou, jedného z najkrajších 

v Poľsku. Vzniklo spojením dvoch menších mestečiek Bielsko a Biala a dnes ich rozdeľuje už len pretekajúca rieka Biala. 

Oba mestské brehy sa pýšia krásnymi stavbami, romantickými zákutiami, kľukatými uličkami, vďaka ktorým si mesto vy-

slúžilo prezývku “Malá Viedeň”. Navštívime najatraktívnejšiu časť mesta – Rínok, posiaty nevšednými kaviarničkami v 

historických budovách. Ulicou vedie Cisárska cesta, v strede stojí socha boha Neptúna. Prejdeme sa námestím Plac Chrobry 

z 18 st. s fontánou a dominantným zámkom Sułkowski, ktorý stojí na kopci a je dominantou námestia. Podopierajú ho 

vysoké tehlové múry, husto pokryté brečtanom a kvetmi. Jedno z najkrajších je námestie pred Poľským divadlom postave-

ným podľa návrhu viedenského architekta Emil Ritter von Fortster, pripomína Viedenskú operu a Národné divadlo v Buda-

pešti. Ďalšou významnou budovou je Pošta v neobarokovom štýle s brilantným nárožím pokrytým kupolou s postavami 

Jupitera a Merkúra. Mesto vyniká palácmi, honosnými vilami a stavbami v rôznych štýloch, fontánami, sochami, arkádami. 

Vedľa Trhového námestia stojí kostol sv. Mikuláša s nezvyčajnou vežou. Za architektonický zázrak je považovaná neore-

nesančná radnica na námestí Ratuszow s fasádou zdobenou včelami – symbolom usilovnosti. Na vrchole Starého mesta si 

pozrieme vojvodský hrad Sulkowski zo 14.st., pôvodne jedno zo sídiel Cieszynských Piastovcov, neskôr rodiny Sulkow-

ských, dnes v ňom sídli Historické múzeum. Vyniká krásnym interiérom, pôsobí dôstojne a elegantne. Zoznámi vás s histó-

riou regiónu, mesta i zámku po rok 1989. Osobné voľno v nákupnom centre.                                                                                 

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

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

Cena je vytvorená 11.1.2023 
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