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potulky MORAVOU hrady, zámky a pamiatky UNESCO
Bouzov • Šternberk • Olomouc • Svatý Kopeček • Helfštýn • Kroměříž • Buchlovice

ZĽAVY

z tabuľkovej ceny

VERNÝ KLIENT 3 % + SENIOR 55+ 3 %

02.10.-04.10.
tabuľková cena

159,- EUR

1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, príchod k romantickému hradu Bouzov, založeného na prelome 13. a 14. storočia,
ktorý je známy najmä vďaka mnohým rozprávkam a historickým filmom, ako je Fantaghiro či Arabela. Návšteva hradu
Šternberk z 13. storočia, pôvodne obranné stredoveké sídlo láka návštevníkov nevšednou atmosférou a bohatou zbierkou
umeleckých predmetov dovezených z celej Európy. Presun do Olomouca – druhá najväčšia pamiatková rezervácia v Českej
republike, krátka prechádzka centrom, odchod na ubytovanie.
2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke Olomouca – Horné a Dolné námestie, barokový stĺp Najsvätejšej trojice (UNESCO),
Arcibiskupský palác, Olomoucký hrad, renesančná radnica s orlojom, Katedrála sv. Václava. Návšteva pútnického miesta
Svatý Kopeček s Bazilikou Panny Márie, ktorý je častým cieľom nielen pútnikov, ale aj obdivovateľov barokového umenia.
Presun ku hradu Helfštýn, najväčšej stredovekej hradnej pevnosti v Európe s expozíciou umeleckého kováčstva a historickou
mincovňou, návrat na ubytovanie.
3.deň: raňajky, odchod do mesta Kroměříž, ktoré je známe Arcibiskupským zámkom s barokovou Podzámockou a renesančnou
Kvetnou záhradou (UNESCO). Prehliadka Arcibiskupského zámku patriaceho medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky na
Morave z obdobia baroka. Presun k zámku Buchlovice – architektonický skvost v štýle talianskeho baroka s bohato zdobeným
interiérom, prekrásnym parkom a bohatou výstavou fuksií. Odchod na Slovensko, príchod v neskorých večerných hodinách.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH.
Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: BA, TT, PN, NM +8,- €, TN bez príplatku • miestenka +8,- € • jednolôžková izba +50,€/zájazd.
Možné vstupy (na mieste): Hrad Bouzov: 150,- CZK • Hrad Šternberk: 150,- CZK • Olomouc: Arcidiecézne múzeum 100,- CZK, Múzeum moderného umenia 100,- CZK •
Hrad Helfštýn: 150,- CZK • Kroměříž: reprezentačné sály 170,- CZK, zámocká obrazáreň 90,- CZK, reprezentačné sály + zámocká obrazáreň 190,- CZK, zámocká veža 90,CZK, Kvetná záhrada 110,- CZK • Zámok Buchlovice: 180,- CZK.
Povinný príplatok: pobytová taxa cca 25,- CZK/osoba/noc – platba na mieste.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Aktualizované dňa 03.08.2020.

