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                                  s individuálnou návštevou kvetinovej výstavy FLORA 
PROGRAM: 

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Makov do Olomouce – dejiska známej výstavy kvetov FLORA. 
09:00 hod prechádzka po meste, ktoré je unikátnym celkom pamiatok, ku ktorým patria kostoly, chrámy a kaplnky.  

Dominantou medzi chrámami je Dóm sv. Václava. Nemenej zaujímavé sú barokové studne, či Stĺp Najsvätejšej Trojice, 
zapísaný od r.2000 na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktorý je dominantou stredu mesta.  
Meria 32 metrov a v jeho spodnej časti sa nachádza kaplnka.  
Počas prechádzky uvidíme budovu olomouckej Radnice, Olomoucký Orloj,  Arcibiskupský palác, a mnohé meštianske domy,  
z ktorých niektoré patria ku špičke európskej architektúry. Medzi ne patrí secesná Vila rodu Primavesi. 
Pôvodne prisťahovalci zo severného Talianska, neskôr jeden z najvplyvnejších rodov na strednej Morave.  

Pre záujemcov objednáme prehliadku interiérov. Po prehliadke osobné voľno na obed. 
 

12:30 hod odchod do Bouzova  
 

13:30 hod prehliadka hradu,  ktorý si zahral v mnohých rozprávkach.  
Založený na prelome 13. a 14. storočia prešiel nejednou prestavbou a vystriedal viacerých majiteľov. Od r. 1945 je majetkom štátu  
a od r. 1999 je národnou kultúrnou pamiatkou. Hrad je zariadený umeleckými predmetmi, historickým a na mieru vyrobeným nábytkom. 
Dnešnú podobu romantického sídla získal po rozsiahlej prestavbe v r. 1895-1910.  
Unikátne sú dva funkčné padacie mosty a padacia mreža, ktoré sú v prevádzke pri slávnostných príležitostiach,  
ako sú vernisáže výstav, jarmoky, karneval ap. 
 

15:30 hod pokračovanie do Loštic – mesta „Olomouckých tvarůžku“, ktoré sa vyrábajú 

z nesyreného kyslého tvarohu. Táto krajová špecialita sa vyrába mnohé roky. S názvom „tvarůžky“ sa stretávame už r. 1583 

a prívlastok „Olomoucké“ dostali až neskôr podľa mesta, v ktorom sa na trhoch dobre predávali.  
Nikdy sa v meste Olomouc nevyrábali, bola to výsada okolitých obcí. 
Od r. 1994 je otvorené Múzeum Olomouckých tvarůžku A.W., kde uvidíme nielen lisy a iné potreby na ich výrobu, ale aj vlastnú výrobu.  
Tiež sa dozvieme o ich výrobcoch a zoznámime sa s ich osudmi. Múzeum vlastní jedinečné doklady o výrobe „tvarůžku“. 
V miestnej predajni si z tejto dobroty môžete zakúpiť výrobky podľa vlastného výberu, alebo môžete navštíviť „Tvaružkovú cukrárnu“. 

 

17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:45 hod 

 
Cena: 22,50 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  

         19,50 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK – bez Bouzova 

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

Výdavok na mieste: vstupné                dosp.os.    +65 r.       ZŤP a ZŤPS     06-15r.    15-18 r. 
                             Flora Olomouc         160          110               70              70          160 

                             Múzeum Loštice         60           40                 0              40            60 

                             Hrad Bouzov            200         160             160             100          100             
                             Vila Primavesi          100           70               70               70           70 
                               

          
 

 
 

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