ČESKÉ UNESCO PAMÁTKY - BAREVNÁ KRAJINA, s Olgou Žákovou
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NEJBAREVNĚJŠÍ TÝDEN V ČESKÉ KRAJINĚ. VYNIKAJÍCÍ PRŮVODKYNĚ.
Prémiéru zájezdu jsme uskutečnili v červenci - namísto do Pobaltí vypravili se klienti s jednou z našich nejlepších a také
nejoblíbenějších průvodkyň – paní Olgou Žákovou po českých a částečně moravských krajích. K velkým koníčkům
této průvodkyně patří česká historie a místa, kam často doprovází zahraniční turisty, perfektně zná.
Chcete-li se tedy dozvědět spoustu zajímavostí z české historie a navštívit místa, která se díky své
jedinečnosti dostala na seznam UNESCO, vydejte se koncem říjma společně s Olgou Žákovou na poznávací 5denní
zájezd. Cestovat budete pohodlným mikrobusem, ubytování se snídaní je zajištěno v kvalitních hotelech. A hlavně, atraktivní
cíle, jako je Český Krumlov, Telč nebo Praha, si budete moct prohlédnout v poklidu, bez davů zahraničních turistů.
Většina vstupů je zahrnuta do ceny zájezdu! Kvalitní hotely v centrech měst.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu Brno - Praha a zpět, mikrobusem dle programu 3. - 5. den (případně vlak do Prahy 5. den), MHD v Praze 1. a 2.
den
podle délky zájezdu 2x nebo 4x ubytování v hotelu se snídaní (3x 4*hotel, 1x 3*hotel)
2x večeři (3. a 4. den)
vstupné Pražský hrad, Strahovský kláštěr, Staroměstská radnice s věží, Dům u Zlatého prstenu, Bazilika
Svatého Prokopa v Třebíči, Český Krumlov - zámek (základní okruh sály) a barokní divadlo
průvodce
cestovní pojištění D5S včetně storna do 5 000 Kč
CENA NEOBSAHUJE:
další vstupné a stravu
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
příplatek č.1 (jednolůžkový pokoj na 4 noci ): 2 000 Kč
příplatek č.2 (jednolůžkový pokoj na 2 noci): 1 000 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Pěší prohlídka Prahy může být pro osoby se sníženou pohybovou schopností náročnější.
Sleva pro klienty s bydlištěm v Praze za nevyužití noclehů 1. a 2. den: 1 000 Kč.
Cena za program pouze 3.-5. den obsahuje: 2x ubytování v hotelu se snídaní, vstupné Třebíč a Český Krumlov,
průvodce, cestovní pojištění D5S
Změna programu podle aktuálního počasí nebo podle omezení po nouzovém stavu vyhrazena.
Počet účastníků: mikrobusem pro 19 cestujících - obsazen bude maximálně 16 klienty! Případně druhý 9místný mikrobus
bude obsazen 6 - 7 klienty.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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PROGRAM:
1. den: Ranní odjezd z Brna do Prahy (odjezd v 8:00). Možnost připojení k zájezdu v Praze. Před zahájením prohlídky
bude možné uložit si kufry v hotelu, kde budeme ubytovaní první dvě noci. Přesun MHD do centra Prahy, zahájení prohlídky
v poledne. Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje
unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města
s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky.
Zvláštní pozornost budeme věnovat Václavskému náměstí a Karlovu mostu. Ubytování v hotelu na 2 noci.
2. den: Celodenní prohlídka Prahy. Vstupné na Pražský hrad, Strahovský klášter, Staroměstskou radnici s věží
a do Domu u Zlatého prstenu je v ceně.
3. den: Ráno opustíme Prahu a vydáme se objevovat další české poklady. K historicky nejvýznamnějším městům
České republiky patří Kutná Hora. Historie našeho státu se tu začala psát již v raném středověku, především díky zdejší
těžbě stříbra. Město se může pochlubit celou řadou architektonických slohů a zcela unikátních staveb z různých historických
období. Ze všech ulic, domů i kostelů tu na nás doslova dýchá její dlouhá historie, plná významných dějinných událostí.
Prohlédneme si pozdně gotický chrám svaté Barbory a dočasné sídlo českých králů – Vlašský dvůr.
Další zastávkou bude poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Byl založen
počátkem 18. století a je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň
nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv
popisu. Jeho tvary, dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy, spolu s virtuózní hrou světel
a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě. Na ubytování
a večeři se přesuneme do Třebíče.
4. den: Počátky města Třebíče se datují od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská knížata založila benediktinský
klášter. Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská
čtvrť je němým svědectvím soužití židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120
obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince.
Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem 3 000
kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1631. Nezapomeneme navštívit také baziliku sv. Prokopa (vstupné
je v ceně). K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let starou, výdřevou stropu.
Odpoledne se budeme věnovat prohlídce Telče. Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá
staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na
křižovatce obchodních cest, která získala svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Prohlédneme si zámecký park
a z venku zámek (interiér je zavřený). Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí s unikátním
nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu. Krásný pohled na historické centrum města se
nám naskytne z věže kostela Sv. Jakuba.
Na ubytování a večeři se přesuneme do Českého Krumlova.
5. den: Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu
světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské
zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým
největším zámeckým komplexem České republiky. V historickém sídle rodu Rožmberků si prohlédneme zámecké
budovy, slavný maškarní sál, unikátní barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie
s otáčivým hledištěm. Vstupné je v ceně.
Odpoledne navštívíme Holašovice. Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém
obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s
dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou
atmosféru a výraz. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami. Najdeme
zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku. Usedlosti
jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi. K unikátním patří například studny s dřevěnou pístovou pumpou nebo
Selský dvůr č. p. 6, který je rodinným selským sídlem již od roku 1530.
Navečer odjezd mikrobusem do Brna. Možnost návratu do Prahy z Českých Budějovic vlakem, odjezd 16:08, příjezd do Prahy
v 18:27.
(zdroj: https://www.unesco-czech.cz)

