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VEĽKÁ  NOC  NA  VALAŠSKU  

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, PUSTEVNY  

  

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame severnú Moravu“  
TERMÍN: 9.4.2023  

CENA: 22,50  

V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK  

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie  

PROGRAM:  

Odchod zo Žiliny o 6,45 hod., možnosť ďalšieho nástupu v Bytči. Najskôr navštívime Beskydy, atraktívne Pustevny ne-

ďaleko mýtickej hory Radhošť, najobľúbenejšie turistické stredisko tejto oblasti. Pri prechádzke nádhernou prírodou 

navštívime aj zrekonštruovanú chatu Libušín, ktorá po požiari v r. 2014 získala opäť svoju pôvodnú malebnú podobu. 

Bola postavená podľa návrhu nášho slávneho architekta Dušana Jurkoviča, tak ako aj hotel Maměnka s architektonickými 

prvkami kysuckých dedín. V reštaurácia chaty Libušín si môžete pozrieť aj úžasné interiéry, na výzdobe sa podieľal vý-

znamný český maliar Mikuláš Aleš.   

Na Pustevnách nájdete aj Stezku Valašku – cestu v korunách stromov, odkiaľ je výhľad až na Jeseníky a do Poľska. Je 

unikátna sklenenou vyhliadkou /skywalk/ vo výške 1099 m, najdlhšou v Európe. Vrcholom cesty je 22 m vysoká veža, 

ku ktorej vedie 600 m dlhý pozvoľný chodník so zastávkami s informáciami o prírode Beskýd a blízkom okolí. Na výstup 

môžete použiť aj výnimočný, 150 m dlhý lanový chodník, jediný v ČR, nazývaný himalajský, keďže simuluje tradičné 

ázijské lanové mosty. Pustevny a lákadlá v tieni hory Radhošť sú rozhodne voľbou, ktorá nesklame. 

Odchod do Rožnova pod Radhoštem, kde navštívime Valašské múzeum v prírode, najstaršie v celej strednej Európe. Tu 

spoznáme spôsob života od pol. 19.st. do pol. 20.st. V Drevenom mestečku sa môžete tešiť na tradičnú oslavu Veľko-

nočných sviatkov s ukážkou ľudových zvykov, remesiel, zdobenia vajíčok, pletenia korbáčov, bohatý kultúrny program 

v podaní hudobných a tanečných folklórnych súborov, cimbalovej muziky... Pripravená je aj pestrá a široká ponuka 

veľkonočných dobrôt, remeselný jarmok a to všetko v idylickom prostredí pripomínajúcom atmosféru časov dávno 

minulých. V areáli múzea je aj Mlynská a Valašská dedina, cez ktorú môžete prejsť k úžasnej Jurkovičovej rozhľadni, 

postavenej miestnymi nadšencami podľa viac ako 100 rokov starého náčrtu Dušana Jurkoviča a je ako z perníku.   

Na pódiu u rybníčka bude vyhrávať cimbalová muzika, v kostole sv. Anny vystúpi spevácky zbor, na Palouku sa predstaví 

skupina Jagár s programom Smrtná neděla, kdes klúče dala? V Billovej chalupe bude varenie jarnej polievky a zdobenie 

kraslíc, pletenie korbáčov.        
  
Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod o cca 19,00 hod.  

Cena je vytvorená 12.1.2023 
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