
Kastélyok – várak  Dél-Csehországban 

2018.július 25-28. 

 

Csehország talán legromantikusabb vidéke , csodálatos tájakkal, halastavakkal és erdővel. A region gazdag 

műemlékekben  hatalmas várak,  kastélyok és parasztlakok várják az ide látogatókat. A régió egyik legvonzóbb  

városa Ceske Budojovice, amely meg tudta őrizni kisvárosi hangulatát, báját. A város fontos szerepet játszott a 

huszita felkeléseknél és egy időben itt tartották a császári ereklyéket is. A város és a vidék  Svejk katonát idézi, 

mig a sör kultúra tudósainak a világhirű Budvar (Budweiser ) sört  juttatja eszébe, amelyet itt gyártanak. 

   
 
1. nap (szerda) 
Třebíč - (UNESCO világörökségi ) -séta a városközpontban, Szent Márton templom, Zsidó negyed,  Kastély  Třebíč a 
világörökségi helyszíneken kívül számos műemlék és jelentős épület városa. A városközpontban található a 
Karlovo náměstí (Károly tér), ami Csehország egyik legnagyobb tere 
Telč  (UNESCO világörökségi ), séta a városban ( Főtér Kastély, Vár)  Egy bájos, vidám cseh kisváros ami valahol a 
Brno és Prága közötti úton található.A Morvaország déli részén fekvő Telc a Világörökség része. Fő látványossága 
az árkádos, barokk és reneszánsz stílusban épült, főterét ölelő házsor.A csodálatos színekkel festett házak… 
Ceske Budejovice  –  érkezés és, a szobák elfoglalása, majd 3 fogásos vacsora a Hotel*** Adler-ben  
 

        
 
2. nap (csütörtök)  
délelött: Hluboká nad Vltavou ( kastély melyet a Windsor kastély mintájára építettek át ) A XIII. század második 
felétől,. Ez  Dél-Csehország neogótikus ékszere és az egyik legszebb cseh kastélynak számít. A Hluboka-kastély ideális 
hely  a történelem kedvelőinek, a romantikusoknak és még azoknak is, akik a sportot imádják. A kastély  jelenlegi 
megjelenését a Schwarzenberg családnak köszönheti.,  
délután: České Budějovice (séta a városban, Fekete torony, díszkút, Városháza, Szent Miklós templom, 
Dominikánius kolostor, Budweiser sörgyári látogatás) - Vacsora a Hotel*** Adler-ben 
 
Jelentkezés   Dél- Csehország 

Név……………………………………………..Anyja neve:……………………………………….. Szig 

szám:…………….. 

Lakcím: …………………………………………Utca ………………………ház szám:…… 

Tel.szám:……………………..   

 



                
3. nap (péntek) 
délelött :Český Krumlov ( Vár, séta a központban, Óvárosháza, Aranykorona ház, Káplán ház, Kastély - UNESCO 
világörökség része) Csehország bővelkedik lenyűgöző várakban és kisvárosokban. De Cesky Krumlov ékszerdoboza 
talán mindet felülmúlja. Prága is varázslatos, Karlovy Vary is csillogó, békebeli nyaralóhely, Kutna Hora is 
bővelkedik nevezetességekben - de olyan töményen és híven megőrizve sehol sem találjuk meg a középkor 
egyedülálló hangulatát, mint Cesky Krumlovban. 
 
dělután: Zlatá Koruna (kolostor + fejbólintás II.világháborúban elesett magyar katonák sírjánál) 
Az „Aranykorona” nevű városka kihagyhatatlan Moldva menti körtúránkból, tehát mindenképp érdemes 
betérni! A település szeme fénye az 1200-as években épült cisztercita kolostor, melyet II. Ottokár 
alapított. A gótikus épület már kizárólag múzeumként üzemel, mely magyar vonatkozású kiállítási 
anyaggal is rendelkezik.  
Ceske Budejovice – vacsora a Hotel*** Adler-ben  

 
4. nap (szombat) 
 
 

Reggeli után indulás hazafelé. 
Megállunk Mikulovban (történelmi  városközpont Szt. Jakab templom, 
kanonok házak, Pestis emlékoszlop),  
A vár maga egy sziklatömbön áll, jól látható már messziről. A város 
főteréről lehet megközelíteni és már a vár alatt kétfelé ágazik az út. Ha 
balra megyünk, akkor a szépen felújított vár-kerten keresztül jutunk fel a 
várba, ha jobbra, akkor egy rövidebb úton érünk fel. Sétánkat  balra 
kezdjük mert, sokkal látványosabb, majd a másik úton térhetünk vissza a 
városba. Így a várat is körbejárjuk. A várfalakról kitűnő kilátás nyílik a 
városra, a kertekre és a tájra. A váron belül több kisebb udvar is van, ezek 

is szabadon látogathatóak. 
 

 

Indulás:   2018. július 25.-én   6 óra  ( találkozás: 5 óra 45 perc, a Skála parkolóban) 

Érkezés: 2018.július 28.-án   kb 20 óra  

Szállás: České Budějovice “Hotel*** Adler 
 2 ágyas szobák. Minden szobához saját fürdőszoba és WC tartozik. A szobákban közvetlen 
telefonvonal, WIFI, LCD TV, hűtőszekrény és hajszárító. Az autóbusz közvetlenúl a hotel előtt 
parkol 
 

Költségek:  57 000,-Ft mely tartalmazza az autóbusz, a szállást félpanzióval, a belépőket, valamint  az  
idegenvezetés árát! 

 
Jelentkezés: 2018   április 30 .   30 000.-Ft   előleg befizetésével.  
  2018. junius 15.     27 000.-Ft   befizetése 



 
Túravezetők: Varga János 20/9469-279 
 Tallárom János  20/9356-217 

 

A túra min.  40 fő  jelentkezése esetén indul!!! 


