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     ZÁMOK PLUMLOV – HRAD PERNŠTEJN – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  
             – HLINSKO – ZÁMOK NOVÉ HRADY – ZÁMOK LITOMYŠL 

Program: 

 
1.deň: 15.10.2022 – sobota 

 
06:00 hod odchod zo Žiliny do Plumlova. Prehliadka zámku, ktorý dal postaviť Jan Adam z Lichtenštejna 

okolo roku 1680 - 1688 vedľa pôvodného hradu, ktorý bol vybudovaný pravdepodobne  

v polovici 13. storočia a jeho zakladateľom bol buď Přemysl Otakar II., alebo jeho ľavoboček  
Opavský vojvoda Mikuláš I.  

K jeho ďalším majiteľom patril Jan Luxemburský, či rod Pernštejnovcov. Hrad postupne zasiahlo  
pustošenie v časoch tridsaťročnej vojny, víchrica, a v časoch panovania Márie Terézie pruské vojská. 

Dnes je z hradu len skalné návršie uprostred zámku. 

Po prehliadke pokračovanie na hrad Pernštejn, ktorý patrí k najnavštevovanejším 
moravským hradom. Takmer osem storočí sa týči na vysokej skale založený rodom 

Pernštejnov, ktorý patril k najbohatším rodom v českých zemiach. Až nenávratné pôžičky 
cisárom donútili rod rozpredať rozľahlé panstvo, ktoré bolo svojho času väčšie, než panstvo 

Rožmberské.  
Hrad je ojedinelým dokladom premeny stredovekej pevnosti  

na luxusnejšie renesančné sídlo. Po osobnom voľne na obed prehliadka hradu. 

Cestou na ubytovanie fotostop v Novom Meste na Morave, ktorého dominatou  
je zámok a kostol sv. Kunhuty. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou zónou od roku 

1990 a medzi cenné pamiatky patrí budova radnice, novorenesančný evanjelický kostol,  
či viaceré sochy. Ubytovanie, večera v mieste ubytovania. 

 

 
2.deň: 16.10.2022 – nedeľa 

 
po raňajkách odchod do Hlinska, kde v centre mesta navštívime ľúbeznú lokalitu, ktorej fašiangové masky 

boli v r. 2010 zapísané na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.  
Sprievod masiek sa koná každoročne v autentickej podobe nielen v Hlinsku, ale aj v okolitých obciach. 
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Po prehliadke pokračovanie na zámok Nové Hrady pri Litomyšli, ktorý je často nazývaný aj „Malý 
Schonbrunn“, alebo „České Versailles“. 

Nádherná rokoková stavba je umiestnená v anglickom parku s pieskovcovou 
Krížovou cestou, zeleninovou záhradou, bylinkovou záhradou, bludiskom, 

prírodným divadlom, rozáriom...  

Vzácnosťou je, že pôvodná stavba z r. 1777, 
ktorú nechal postaviť  

Jean-Antoine Harbuval de Chamré,  
nebola nikdy prestavaná a dodnes si zachovala 

rýdzu architektonickú podobu. Dnešní majitelia 
areál citlivo rekonštruujú  

a pri tom ho ponechávajú otvorený pre verejnosť.  

Revitalizáciou priľahlých pozemkov vytvorili jazierko s pergolou, bielu záhradu, 
taliansku, francúzsku.... 

V areáli možno navštíviť Múzeum motoriek, Galériu anglických kobúkov, Oranžériu, či labyrint.  
Nechýbajú zámocké stajne, či jelenia farma. 

 

Turistom, ktorí viac holdujú prírode, ponúkame namiesto prehliadky zámku turistiku v neďalekej prírodnej 
rezervácii Toulovcovy maštale, ktoré patria medzi najmalebnejšie kúty ČR. Pieskovcové skalné útvary,  
ktoré podľa povesti slúžili ako tajný úkryt lúpežného rytiera Vavrinca Toulovca z Jarošova  
a sústava uzučkých roklín skrýva skalné mestečko, ktoré je popretkávané systémom chodieb a jaskýň,  
ktoré dostali zaujímavé mená: pivnica, kuchyňa, myšia diera....  
 

Neskôr popoludní pokračovanie do Litomyšle, prehliadka zámku, ktorý je od r. 1999  

pre svoju jedinečnú renesančnú architektúru zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod 

 
 

CENA:129 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie v hoteli ***  

                  v rekreačnej oblasti Vysočiny v 2-lôžkovej izbe,  
                  večera a raňajky formou bufetu, sprievodcu CK 

 
Príplatok za ubytovanie v 1/1 izbe 12 € 

 

Na ubytovaní je možnosť využiť welness služby za poplatok: masáž, zábaly, kúpeľ, sauna, peeling, masky... 
 

 
Nepovinný príplatok: zájazdové UNION poistenie do zahraničia 5 €/ osoba 

 
                              večerná degustácia rumov, ginov, alebo šampanského – podľa dohody 

 

      vstupné                          dosp.os +65 r., ZŤP, ZŤP/S 

zámok Plumlov 3,50 2,50 

hrad Pernštejn 9 7 

Expozícia Betlém Hlinsko 5,50 4,50 

zámok Nové Hrady-vstup do areálu 3,50 3,50 

Zámocké interiéry 5,50 3,50 

Expozícia motoriek-platba na mieste v Kč            80                   50 

Expozícia klobúkov-platba na mieste v Kč            50                   40 

zámok Litomyšl 8,50 6,50 

Vstupné spolu 35,50 27,50 

 

Prehliadky nie sú povinné, v ich čase si môžete urobiť vlastný program. 
                       

 

                                CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION      
 

                                                                    
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
 

 


