A Cseh Paradicsom természeti csodái és a környék nevezetességei
2020. június 11-14. ( 4 nap 3 éjszaka)
Program:
1.nap: Kora reggel indulunk és néhány órás utazás után érkezünk Csehországba.
Először a Morva-karszt vidéken található Punkva cseppkőbarlang képződményeit csodáljuk,
majd csónakázunk a föld alatti Punkva folyón, melynek egy szakasza keresztül folyik a
cseppkőbarlangban. Rövid túra vagy „lanovka“ segítségével feljutunk a Macocha csúcs felső
hídjára, ahol 138 m mélységű szakadéknál gyönyörködhetünk a táj szépségében. Az esti
órákban érkezünk szállásunkra, Jičínbe (Rumcájsz városa)
2.nap: Egész napos kirándulásra indulunk a Cseh Paradicsom nevű nemzeti parkba. Először a
3 km2-en elterülő Prachovi Sziklák között túrázunk. A fenyvesekből kiemelkedő bizarr
sziklaalakzatok által alkotott vadregényes sziklaváros az ország egyik legnépszerűbb
kirándulóhelye. Ebéd után a Hrubý Rohozec kastélyt tekintjük meg, melynek több mind 30
gyönyörűen berendezett lakószobája a francia származású Des Fours Walderode grófi család
tulajdonában volt. Ezután egy kellemes kétórás túrára visszatérünk a Cseh Paradicsomba, a
Valdštejn kastély és a Hrubá Skála falucska közötti utat tesszük meg. Különös alakú
sziklatornyok között gyalogolunk, miközben számtalan kilátópont esik utunkba, az
izgalmasabb helyekre többször is lépcsőkön juthatunk fel. Este visszatérünk szálláshelyünkre.
3.nap: Reggel rövid buszozás után Észak-Csehország legszebb várkastélya, Sychrov
következik. Barokk stílulsból Camille Rohan francia herceg 1822-62 között romantikus
újgótikus stílusba építette át pazarul, és nagyszerű egzotikus parkkal vette körül. A hercegi
pompával ékesített kastélyban különösen értékes a francia uralkodók és hercegek 248
darabból álló arcképgyűjteménye. Franciaországon kívül a legnagyobb ilyen gyűjtemény.
Gyönyörű a kastély mellett elterülő park is. Sychrovtól nyugatra, Csehország egyik legszebb
fekvésű kisvárosában, Nový Bor-ban a világhírű cseh üvegipar termékeivel ismerkedünk,
vásárlási lehetőségünk is lesz. A gyár múzeuma helyi tárlatvezetővel tekinthető meg. Délután
Svijany kisvárosba utazunk, ahol felkeressük a helyi sörgyárat. Ebédelési lehetőség a sörgyár
éttermében, majd megnézzük, hogyan is készül a világhíres cseh sör, közben egy kóstolón is
részt veszünk. Este visszautazunk a szállodánkba.
4.nap: Reggeli után első megállónk Litomyšl (UNESCO), Bedřich Smetana zeneszerző
szülővárosa. A megnyerően bájos városka főtere körül pártázatos oromzatú lábasházak
sorakoznak. A város büszkesége a szabályos négyzet alakú, kétudvaros, kétemeletes,
díszpártázatos, parkkal körülvett, kecses tornyú reneszánsz kastély. Építészeti remek. A
kastélyban értékes könyvtár és képtár található, legértékesebb a barokk színházterme, mely
Európában a harmadik legrégebbi. Csehországi utazásunk utolsó megállója Brünnben (Brno)
lesz. Sétálunk a városban, majd buszra szállunk és útnak indulunk Magyarország felé.

Indulás: június 11-én 6 órakor a Skála parkolójából
Érkezés: június 14-én az esti órákban
Szállás: Hotel Brada, Jičín (félpanziós ellátás)
Költségek:




útiköltség : 16000 Ft
szállás félpanziós ellátással és belépődíjak: 4000 czk (cseh korona)
idegenvezetés díja: 10 euró (az idegenvezető az út során velünk lesz)

Jelentkezés: 10000 Ft előleg befizetésével az irodában 2020. március 12-ig, a fennmaradó
6000 Ft-ot május14-ig kérem rendezni.
A cseh korona és az euró a buszon fizetendő.
Túravezető:

Szöllősi Mária
30-601-6995
szollosi.maria1@gmail.com

