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MARLENKA – SLADKÉ  POKUŠENIE, 
ZÁMOK FRYŠTÁT, POĽSKÝ  TEŠÍN 

      
ZÁJAZD  Z  PROGRAMU  CK  TRIP „Spoznávame severnú Moravu“ 

TERMÍN: 1.4.2023 

pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 22,50 € 
V cene je doprava autobusom, sprievodca cestovnej kancelárie 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km. 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, trasa smer Kysuce. Našou prvou zastávkou bude historické mesto Poľský Tešín, 

jedno z najstarších miest Sliezska, podľa legendy založené v r. 810 bratmi Bolek, Lešek a Tešek. Poznáme ho skôr pre 

jeho obľúbené trhy, ale dnes si pozrieme aj historické pamiatky, lebo má čo ponúknuť! Na Hradnom kopci uvidíte Ro-

tundu sv. Mikuláša, Piastowskú vežu, Lovecký zámok Habsburgovcov využívaný ako letné sídlo. V centre na Rynku 

historický hotel Pod Brunatnym Jeleniem, kašnu so sochou sv. Floriána, klasicistickú radnicu, v Starom meste ulice s 

dobovou zástavbou a kostolmi. Koho lákajú trhy, môže tento čas využiť na nákupy. 

 

Pokračovanie do Tešínskeho Sliezska, kde navštvime Karvinú a pozrieme si empírový zámok Fryštát – jedinečnú pa-

miatku svojho druhu v celom regióne. Klasicistická výzdoba vytvára atmosféru antického Grécka a Ríma. V priebehu 

prehliadky I. okruhu uvidíte 18 štýlovo zariadených miestností hlavnej budovy zámku s expozíciou šľachtického býva-

nia 16.-20.st. Okrem iného tu nájdete aj jednu z najvýznamnejších knižníc a súbor ručne viazaných kobercov francúzskej 

výroby z 18.st. II.okruh ponúka Lottyhaus, ktorý vás v 15 miestnostiach zasvätí do života šľachty na prelome 19. a 20.st. 

 

Sladké potešenie vás čaká vo Frýdku-Místku pri návšteve firmy s produkciou zázrakov z medu – lahodné torty, guličky 

a iné produkty pod názvom Marlenka... V priebehu exkurzie sa dozviete všetko o histórii, nazriete do výroby tejto po-

chúťky a na záver ochutnáte originálnu kávu a medové dezerty, ktoré si môžete aj kúpiť za zvýhodnenú cenu. Súčasťou 

Návštevníckeho centra je podniková predajňa s pútavým designom včelieho úľa, tu si vyberiete nielen zo známeho sor-

timentu, ale tiež špeciality, ktoré inde nekúpite. K najobľúbenejším patrí originálny med Marlenka v niekoľkých varian-

tách, zrnková káva, arménske liehoviny a tradičné arménske prísady do jedál. Vôňa kávy v džezve vás priláka do kaviar-

ne, kde môžete stráviť príjemnú chvíľku aj vďaka milej robotickej obsluhe, ktorá vám kávu doručí až k stolu a ešte sa 

vám aj prihovorí. 

 

Odchod do Žiliny, predpokladaný návrat do cca 20,00 hod. 

 

V prípade záujmu môžeme pre kolektív zabezpečiť aj degustácia Arménskeho brandy. 

 
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

 

Cena vytvorená 11.1.2023 
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