M-TATRA-TOUR, Radlinského 2751, 901 01 Malacky
tel.kontakt: 034/7726606, 0908651661 mail: m-tatra@stonline.sk

ZA KRÁSAMI VÝCHODNÝCH ČIECH
Termín: 27. 4. 2018 - 29. 4. 2018
Program:
1.deň: odchod z Malaciek o 7.00 hod. do Žďáru nad Sázavou, kde v prekrásnej
prírodnej scenérii Žďárskych vrchov, na návrší nad kláštorom stojí vrchol Santiniho
tvorby, nadčasové dielo, Kostol sv. Jana Nepomuckého.
- odchod do Pardubíc, v historickej časti, ktorá tvorí Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Dom U Jonáša – najobdivovanejšia baroková pamiatka Pardubic.
- Pardubický zámok, ktorý v prvej polovici 16.storočia prestavali páni z Perštejna na
veľký palác. Pardubice však majú aj novšie pamiatky: secesná budova divadla, neskôr
kubizmus, art deco a ďalšie štýly, ktoré môžeme vidieť na výrobnom objekte
Winternitzových mlynov, či preslávený Pardubický perník.
- odchod do Hradca Králové – prehliadka historického centra a ubytovanie.
2. deň: raňajky, odchod na prehladku romantického zámku Žleby, ktorý sa po prvý
raz spomína koncom 13. storočia. Baroková prestavba bola v 18. storočí. Interier je
v neogotickom slohu.
- odchod do Kutnej Hory, prehliadka mesta, ktorého historické centrum bolo v r. 1995
zapísané na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V časti Sedlec sa nachádza najstaršia katedrála v Európe–Katederála Nanebovzatia Panny Márie a Jana
Krstiteľa. Dominantou bývaléhobaníckeho mesta je nesporne Chrám sv. Barbory.
K najkrajším svetským stavbám neskorej gotiky patrí Kamenný dom.
3. deň: raňajky, odchod do Opočna, návšteva zámku, ktorý vyrástol na základoch
stredovekého hradu. Barokizovaný bol v 17. a 18. storočí.
- hrad Pernštejn, opradený mnohými povesťami. Majestátny hrad na vysokej skale
postavený z netradičného materiálu – mramoru, bol v minulosti nedobytný a dnes
z neho dýcha duch stredoveku. Jeho výstavba začala v 13. storočí a skončila v 16.
storočí a dodnes si zachoval svoju neskoro gotickú až renesančnú tvár.
- pokračovanie cesty do Malaciek, príchod vo večerných hodinách.

Cena zájazdu:

152,- Eur

Cena zahŕňa: dopravu, 2x ubytovanie v hoteli s raňajkami, sprievodcu.
Cena nezahŕňa poistenie.

