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Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny na hrad Cimburk, založený v rokoch 1327 – 1333 Bernardom z Cimburka.
Neskorším majiteľom bol aj brat Karola IV. Jan Jindřich, ktorý začal s prestavbou palácovej časti hradu.
Je pravdepodobné, že hrad poškodili moravskí husiti, neskôr ho dobyl Matej Korvín, v r. 1645 ho obliehali
Švédi a stal sa útočiskom pri tureckých nájazdoch.
Po porážke Turkov pri Viedni v r. 1683 hrad stratil fortifikačný význam a slúžil ako útočisko
pre lesný personál veľkostatku.
Pred poludním odchod do Buchlovíc, návšteva areálu zámku Buchlovice, ktorý patrí k najvýznamnejším
barokovým šľachtickým sídlam na území ČR. Z architektonického hľadiska sa jedná o najčistejší príklad
talianskej barokovej vily v strednej Európe. Priľahlá baroková záhrada a anglický park svojou krásou
udivuje aj súčasného návštevníka. Dodnes si zámok zachoval luxusne zariadené interiéry a bohaté zbierky.
V tento deň sa na nádvorí zámku koná 14. ročník Festivalu cesnaku: večne zatracovaná a večne
ospevovaná zelenina, ktorú pridávame do rôznych pokrmov. Na Festivale cesnaku môžeme ochutnať
okrem pomazánok, polievok, omáčok či placiek aj netradičné jedlá: koláče, čokoládu, či dokonca zmrzlinu.
Miestni vystavovatelia predstavia viac ako 20 druhov, s ktorých si môžete aj zakúpiť. Nebude chýbať ani
zábava, o ktorú sa postarajú usporiadatelia: hudobný program, pľuvanie cesnaku do diaľky, či súťaž
o najkrajší cesnakový vrkoč ...
Buchlovice sú známe výstavou fuchsií, kde si milovníci kvetín prídu na svoje. Zámocká zbierka má
približne 1200 odrôd a patrí k najvýznamnejším a najslávnejším zbierkam fuchsií v strednej Európe.
Návštevníci si môžu pod dohľadom odborníkov zakúpiť odrodu, ktorá sa im páči najviac.
Okrem fuchsií ponúka zámocké záhradníctvo aj ďalšie rastliny, ktoré patria k vybaveniu
každého zámockého parku.
Cena: 29 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/osoba.
vstupné na Zámok Buchlovice 9 €/dosp.os., 7,50 €/+65 r.
Orientačné vstupné na mieste: každý si platí sám
Festival cesnaku cca 150 Kč, ZŤP/75 Kč, dieťa do 150 cm zdarma
Hrad Cimburk 70 Kč / 50 Kč
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