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 MIESTA, KTORÉ STE EŠTE NENAVŠTÍVILI, ALE CASANOVA TAM BOL  
 
Program: 

1.deň: 26.06.2020 - piatok 
04:30 hod odchod zo Žiliny cez Brno a Prahu do Terezína, cestou bezpečnostné prestávky a prestávka na obed. 

Mesto, ktoré založil cisár Jozef II. a pomenoval ho po svojej matke Márii Terézii – Terezín, poslúžilo aj filmárom 

pri nakrúcaní filmu Mária Terézia, ktorý má u divákov veľký ohlas. V čase druhej svetovej vojny sa však stalo svedkom 
mnohých smutných udalostí. Pripomínajú ich pamätníky a múzeá: Malá pevnosť, Národný cintorín, Múzeum Ghetta, 

Park terezínskych detí, Bývalé Magdeburské kasárne, cintorín sovietskych vojakov... 
12:30 hod návšteva Malej pevnosti – areálu bývalej policajnej väznice gestapa. Po 2- hodinovej prehliadke 

s miestnym sprievodcom  bude čas aj na individuálnu prehliadku múzejných objektov. 

Turisti, ktorí by prehliadku múzea nezvládli, môžu absolvovať menej náročný program: prechádzku po meste, 
Múzeum Ghetta, alebo návštevu múzea Nostalgie, v ktorom si môžu pozrieť predmety z doby nedávnej.  

Vznik múzea inšpiroval trabant a postupne k nemu pribudli predmety, ktoré sa vyrábali tak, aby slúžili navždy...  
Dnes ich už však ich majitelia nepoužívajú a tak vznikla pekná zbierka, pri ktorej sa dá spomínať. 

15:30 hod odchod do Ploskovic, prehliadka zámku z dielne barokového majstra Dientzenhofera. 
Zámocké interiéry sú zariadené v štýle druhého rokoka.  

17:30 hod odchod do kráľovského mesta Litoměrice. Vinárske mesto na brehoch Labe má malebné historické 

centrum. Pozornosť upúta nielen veža s názvom Kalich v tvare vínnej čaše, ale aj ostatné budovy na námestí. 
Najznámejším obyvateľom mesta je nesporne Karel Hyněk Mácha.  

19:15 hod odchod na ubytovanie do Ústí nad Labem, hotel *** v centre mesta 
20:00 hod neskorá večera v mieste ubytovania. 

 

2.deň: 27.06.2020 - sobota 
po raňajkách odchod do Krupky, ktorá je pre svoju jedinečnosť od 6.7.2019 zapísaná na Zozname svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako Banícka kultúrna krajina. 
Husitská ulica bola v stredoveku centrom života v meste. Dnes tvorí mestskú pamiatkovú zónu. 

Dominantou mesta je Bazilika Panny Márie Sedembolestnej. 
Po prehliadke Krupky pokračovanie do „Malého Paríža“, ktorým je kúpeľné mesto Teplice.  

Noblesné kúpeľné domy, parky a záhrady s fontánami v minulosti navštevovali mnohé známe osobnosti:  

nielen Casanova, ale aj cisárovná Sisi, ruský cár Alexander a mnohí umelci: Beethoven, Chopin, Liszt ...  
budeme obdivovať z turistického vláčika. 

O liečivých prameňoch najstarších českých kúpeľov je zmienka už v 8. storočí.  
Odvtedy prešli mnohými turbulentnými premenami. Po spoločnej prehliadke osobné voľno, 

počas ktorého možno posedieť v niektorej kaviarni, či reštaurácii.  

Jednou z nich je aj Café restaurant Sissi, kde okrem lahodných dezertov podávajú  aj výborné jedlá.  
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V ostrom kontraste k centru mesta je budova železničnej stanice na jeho okraji.  

V 19. storočí bola považovaná za architektonický skvost Rakúsko-Uhorska. Zvonku je dnes budova zanedbaná, 
ale pozornému oku neujdú ornamentálne rímsy a členené pilastre. Vo vnútri budovy však nájdeme pozoruhodný 

priestor – železničný foyer – s kopulovitými a zrkadlovými klenbami a bohatou dekoratívnou výmaľbou. 

 
Popoludní pokračovanie do Duchcova, ktorý preslávil osvietenský vzdelanec Ciacomo Casanova. 

Niekdajší majetok Lobkovicov a neskôr Valdštejnov zasiahla v 19. storočí industrializácia: postavili cukrovar, 
porcelánku a železnicu. Nemecký Duchcov sa začal počešťovať. Povojnové roky priniesli rozvoj baníctva 

a likvidáciu niektorých historických sídiel. Po roku 1989 ťažbu zastavili. 
16:00 hod prehliadka zámku, ktorá mapuje zberateľské aktivity pôvodných majiteľov z rodu Valdštejnov, 

a zaujímavosti zo života na zámku z obdobia pobytu Giacoma Casanovu. 

Návrat na ubytovanie, krátky oddych. 
18:30 hod skorá večera a večerná prechádzka po Ústí s možnosťou výjazdu lanovkou na vyhliadku Větruše. 

 
 

3.deň: 28.06.2020 - nedeľa 

po raňajkách odchod do Mostu, krátka zastávka v meste, v ktorom sa v minulosti nakrúcali viaceré filmy:  
Boj o Moskvu, Na západnej fronte kľud... a v súčasnosti kriminálny seriál Most! 

Starý Most v 70. rokoch minulého storočia zanikol, musel ustúpiť industrializácii, ale na výstavbe nového Mostu  
sa podieľali mnohí sochári, maliari, kamenári, sklári, z ktorých viacerí získali svetové ocenenia.  

Po prehliadke pokračovanie do mesta na rieke Ohře, v histórii ktorého hrá dôležitú úlohu prvotriedny chmeľ. 
Pestujú ho tu viac ako 700 rokov a výroba piva viedla k vzniku zábavného a poučného komplexu 

s názvom Chrám Chmeľu a Piva, ktorý sa nachádza v zóne technických pamiatok. 

V Žatci nájdeme Chmeľový orloj, ktorý ukazuje čas, astrologické údaje, znamenia zverokruhu a práce 
na chmeli v jednotlivých mesiacoch. Počas prehliadky mesta sa dozvieme aj to, prečo sa o niektorých 

konzumentoch piva hovorí, že sú  „nachmelení“. 
Po prehliadke mesta a múzea osobné voľno na obed. 

14:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod. 

 
 

Cena: 169 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci s raňajkami a 3-chodovou večerou  
                         a sprievodcu CK  
 
 

Nepovinný príplatok: Union poistenie zájazdové 6 €/osoba 
 

 

 
 

vstupné v € dosp.os. +65r. ZŤP ZŤPS 

Mala pevnosť Terezín 7,50 6,50 0 0 

Zámok Ploskovice 8,50 6 0 0 

turistický vláčik v Tepliciach 5 5 5 5 

zámok Duchcov 5,50 4 0 0 

lanovka na Větruši 2 2 0 0 

Chram chmelu a piva, múzeum 

a ochutnávka 

 

7,50 

 

5,20 

 

5,20 

 

5,20 

 
Uvedené vstupné je len orientačné, upresníme mesiac pred odchodom. 

 

 
 

 
 

 
 

 
                                                    

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 


