
 
 

 

Mariánske námestie 190/15   tel.: 041/5002034, 0904/426865         atours@atours.sk                                     

Žilina                                        www.atours.sk                            atours@nextra.sk 
 

 

                                 

                      

               
 

  MALÁ MORÁVKA – KARLOVA STUDÁNKA – HRADEC NAD MORAVICÍ 
 
 

PROGRAM: 

 
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Čadcu, Frýdek-Místek-Opavu a Bruntál do Malej Morávky,  

09:45 hod osobné voľno v obecnom parku, kde sa koná už 20. ročník tradičných čučoriedkových hodov:  
v stánkoch ponúkajú remeselnícke výrobky s čučoriedkovou tématikou, čučoriedkové koláče, 

trubičky, syry, klobásy, marmelády, čučoriedkové víno, pivo, pálenku a limonádu. 

Miestne reštaurácie v Malej Morávke a v Karlove ponúkajú špeciality z čučoriedok. 
 

13:00 hod presun autobusom do malebného horského kúpeľného mestečka Karlova Studánka,  
ktoré má čisté ovzdušie porovnateľné s alpským prostredím. Najvyššie položené kúpele Českej republiky  

majú kúpeľné domy, hotely a reštaurácie postavené v originálnom horskom štýle.  

Kúpele sú moderné, ale vďaka svojej architektúre pôsobia starobylo. 
Milovníci filmov spoznajú miesta, kde boli nakrúcané scény do filmu „S tebou mě baví svět“. 

 
15:00 hod presun autobusom do Hradca nad Moravicí, kde sa nachádza veľkorysá dominanta - komplex  

štátneho zámku, ktorý je umiestnený v 60-hektárovom prírodno-krajinárskom lesoparku.  
Zámok je dôležitým kultúrnym centrom regiónu, kde sa konajú mimoriadne akcie, napríklad  

hudobná interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou, Beethovenov Hradec. 

Počas prehliadky zámku sa naskytne jedinečná príležitosť uvidieť dva portréty Oskara Kokoschku,  
slávneho viedenského expresionistického maliara, portrét hradockej kňažnej Mechtildy Lichnovskej 

a portrét Vezeň alebo tiež muž so zlým obličajom. 
Súčasťou okruhu je aj výstava klobúkov a livrejí s erbovými gombíkmi pod názvom „Spomienky na monarchiu“. 

Turisti, ktorí o prehliadku zámku záujem nemajú, môžu navštíviť výstavu 80 grafických listov Francisca Goyu  

v glérii Bieleho zámku, alebo sa môžu poprechádzať po zámockom parku. 
17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod. 

 
 

Cena: 29 eur/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

 

Nepovinný príplatok: Union zájazdové poistenie 2,50 €/ osoba 
 

Výdavok na mieste: vstupné v Kč                         dosp.os.       senior      ZŤP a ZŤPS    6-17 r.    spriev.ZŤPS 
                             Zámok Hradec nad Moravicí      160  130             130    80             0 

                             zámocký park                           30               30              30             30             0 

                             výstava obrazov                        60               60              60             60             0 
 

 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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