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              Zájazd  „Spoznávame južnú Moravu“   
    TERMÍN: 15.-17.9.2022  

V cene je: doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, hotelový bazén, prehliadky so sprievodcom CK, 
1x večera v sklípku a všetky vstupenky na zámky a plavbu loďou  

Možný príplatok: cestovné poistenie   
 

PROGRAM: 
1.deň: odchod v ranných hodinách, po príchode na Moravu prehliadka romantického zámku Buchlovice, 
ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam v Čechách. Výnimočná architektúra, 
rozsiahle zbierky, významní majitelia a dôležitosť  v dejinách posledných rokov habsburskej monarchie 
dávajú zámku význam presahujúci české hranice. Zámok bol galantným darom kniežaťa Petřvaldského pre 
jeho manželku z talianskeho rodu Collona a poprední viedenskí architekti ho navrhli v talianskom štýle 
„Villa rustica“. Vznikla tak stavba s najčistejším štýlom barokovej vily v strednej Európe. Súbežne bola 
budovaná  nádherná baroková záhrada, ktorá dodnes očarí všetkých návštevníkov. Pozrieme si luxusne 
zariadené interiéry, barokovú záhradu a rozsiahly anglický park. Pokračovanie do historického Třebíče, 
mesta so vzácnymi pamiatkami, ubytovanie. Prechádzka v  centre s jedným z najväčších námestí v Európe 
obklopenom výstavnými domami, bazilika sv. Prokopa, Židovské mesto – pamiatka Unesco.  

2.deň: raňajky, návšteva jedného z najmohutnejších barokových zámkov v Čechách, Jaroměřice nad 
Rokytnou. Impozantný zámok s francúzskou záhradou s radou sôch antických bohov svojou veľkoleposťou 
mnohonásobne prevyšuje všetky barokové sídla na Vysočine. Počas prehliadky uvidíte sálu predkov, 
hudobné salóniky, modrý salón s obrazárňou, pracovne, zlatý prijímací salón, salu terrenu, nádherný park.. 
Pokračujeme k impozantného hradu Bítov, týčiacom sa na 70 m vysokom ostrohu. História hradu siaha až do 
8.-9.st., kedy tu bolo významné Veľkomoravské hradisko, dôležitý oporný bod Přemyslovcov. Poslednými 
majiteľmi boli Haasovci a ich príbehy by sa mohli stať bestsellerom...Objavíte bizarné prekvapenie, za 
ktorým cestujú návštevníci  z celého sveta – zbierku vypchatých psov, najväčšiu na svete, dozviete sa o 
barónovi, ktorý si viedol Maitressen konto – evidenciu mileniek, kde ich hodnotil podľa poskytnutej rozkoše. 
V najúspešnejšom roku mal zapísaných až 285 žien a vypočujete si aj  iné pikantnosti... Po Vranovskej 
priehrade sa preplavíme ku klenotu európskeho baroka – monumentálnemu zámku Vranov nad  Dyjí. 
Vstúpime do pôsobivých priestorov vytvorených slávnym architektom J.B. Fischerom z Erlachu. Interiéry 
predstavujú predovšetkým reprezentatívnu sálu predkov rodu Althannov z konca 17.st. Sú bohato zariadené a 
približujú vytríbenú kultúru šľachtického bývania. Súčasťou je zbierka vranovskej keramiky. Navštívime 
vinohradnícke Znojmo, kde si pozrieme malebné centrum  so stredovekými uličkami a námestiami a 
spoločná večera s ochutnávkou vína v tradičnom moravskom sklípku, návrat na hotel.   

3.deň: raňajky, návšteva Čejkovíc - obce s bohatou históriou spojenou s rádom templárskych rytierov. 
Prvá písomná zmienka  pochádza z r. 1248, kedy tu býval templársky komtur Ekko. Navštívime Bylinkový 
raj Sonnentor, prejdete sa voňajúcim skladom  byliniek, vypočujete si zaujímavé informácie o ich pestovaní 
až po výrobu sáčku čaju. V podnikovej predajni si čaj, koreniny a  bylinky môžete aj zakúpiť. Potom vás 
čakajú historické Templárske sklepy z 13. st., kde sa koná TEMPL DAY – tešiť sa môžete  na ochutnávku 
vína, burčáku, prehliadku sklepov vrátane priestorov výroby, cimbalovú muziku, stánky s občerstvením.   
Odchod na Slovensko, cestou sa ešte zastavíme v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry, v starobylej 
vinárskej dedinke Petrov, známej hlavne výnimočným súborom pôvodných vínnych pivníc – Plží.    

http://8.-9.st/
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