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ZÁJAZD  Z PROGRAMU  „Spoznávame severnú Moravu“
TERMÍN: 1.4.2023

CENA: 20,- €
V cene je doprava autobusom, sprievodca cestovnej kancelárie, vstupenky

PROGRAM:
Odchod v ranných hodinách, po príchode na Moravu navštívime mesto Kopřivnice v malebnom Podbeskydí, kde si pozrieme
Technické múzeum fenomenálnej automobilky Tatra s expozíciou viac ako 60 osobných, závodných, športových a ďalších au-
tomobilov zo všetkých etáp výroby, podvozkov, motorov, modelov, designárskych návrhov, ocenení získaných na súťažiach a
závodoch po celom svete a dobových fotografií od začiatku výroby prvých dopravných prostriedkov v Rakúsko-Uhorsku až k
súčasnej produkcii. A odkiaľ je názov Tatra? Skúšky jazdy s vozidlami typu U sa robili vo Vysokých Tatrách a miestni ich pri-
rovnávali práve k Tatrám. Názov sa uchytil a sláva automobilov Tatra sa šírila do celého sveta.
Autá budete obdivovať aj v Auto moto múzeu Oldtime, je to súkromná zbierka historických vozidiel a motocyklov známych
značiek z celého sveta vrátane niekoľkých unikátnych exponátov. Vystavené sú značky Ford, Merceden Benz, Maserati, Ja-
guar, Cadillac, Ferrari a ďalšie, z motocyklov exponáty Jawa-ČZ, Manet, Indian, Lauri Clement, Nimbus...
Za premenou Kopřivnice z dediny na mesto stojí rozmach automobilového priemyslu a značky Tatra. Najstaršou dochovanou
stavbou je Fojtstvo z r. 1789, kde v stodole začal Ignác Šustala vyrábať bričky, to bol prvopočiatok podniku, ktorý sa behom
rokov úspešne rozrastal. Z jeho brán postupne vychádzali kočiare, železničné vagóny a nakoniec prvý automobil v Rakúsko-
Uhorsku, legendárny Präsident.

Presun do Ostravy, kde navštívime unikátny industriálny areál Dolných Vítkovíc, nazývaný „Ostravské Hradčany“. Počas pre-
hliadky sa dostanete do vnútra vysokej pece i na jej nadstavbu, najvyšší geografický bod Ostravy vo výške 80 m s jedinečnou
vyhliadkou na Ostravu a Beskydy. Trasa vedie v tajomných útrobách vítkovických železiarní, kde vznikalo surové železo. Pa-
miatka pripomína podivné svety z románov Julesa Verna a stala sa najnavštevovanejšou technickou pamiatkou v ČR, získala
titul Európske kultúrne dedičstvo a je navrhnutá do zoznamu Unesco.
Pred 20 rokmi bolo 150 hektárov železa uprostred Ostravy hanbou, dnes sú jeho pýchou. A je čím sa pýšiť... Multifunkčná aula
Gong, zaradená medzi desať najpozoruhodnejších stavieb sveta, pozoruhodná nadstavba vysokej pece č. 1 – Bolt Tower pokrs-
tená najrýchlejším mužom planéty Usainom Boltom, Heligonka, klub Jarka Nohavicu, autosalón BMW, Svet techniky s hravou
formou vedecko-technologických znalostí pre malých aj veľkých návštevníkov...

Na záver nás čaká prehliadka celosvetovo známeho pivovaru Radegast s degustáciou správne horkého piva, vareného už viac
ako 50 rokov podľa pôvodnej receptúry. Exkurzia začína v Návštevníckom centre – Radegastovej svätyni, kde sa zoznámite s
históriou, varným procesom a všetkým, čo značka Radegast ponúka. Trasa vedie tromi najdôležitejšími miestami, odkiaľ môže-
te sledovať jednotlivé výrobné procesy. Po skončení prehliadky si vo vyhliadkovej veži vychutnáte pohár piva s výhľadom na
panorámu Beskýd.


