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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

404 PŘEDVÁNOČNÍ VALAŠSKO
KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-LUHAČOVICE-BETLÉM H. LIDEČ-ČERTOVY SKÁLY
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM-PUSTEVNY-KOPŘIVNICE

AKČNÍ CENA 265 €
Akční cena za osobu
od
Akční SENIOR 60+
cena
Číslo zájezdu
Katalogová cena za osobu

Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Počet nocí
Termín odjezdu
Termín příjezdu

6.990.-Kč
6.490,-Kč
404
9.990,-Kč
6490,-Kč
6490,-Kč
4
3
2.12.2022
5.12.2022

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
Teplou snídani v autobuse
Studený oběd v autobuse
3x ubytování ve *** hotelu
3x snídaně v hotelu
2x večeře+ 1x večeře v buse
Pozvánka na valašskou kyselici
Valašská večeře s hudebním večerem
Valašský oběd
Vstup a prohlídky Květná zahrada, Basilika
Velehrad, Baťovo muzeum, Zlín 21,Vizovice
Jelínek,Luhačovice,Lačnov, Betlém Horní
Lideč, vypouštění čertů Čertovy skály,Valašská
dědina a Valašské městečko Rožnov, Lanovka
na Pustevny, Muzeum Tatra Kopřivnice
Cena zájezdu nezahrnuje:
Možnost zakoupení valašských frgálů,
slivovice a klobás
Pojištění cestovní a pojištění storna
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ

6.990,-Kč

Program zájezdu
S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním,
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR. U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si předvánoční čas, vydejte se s námi tentokrát na Valašsko. Myslíte si, že
ho znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat.

1.den 2.12.2020 STŘEDA – KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-BAŤŮV ZLÍN
Odjezd autobusu včasných ranních hodinách z Prahy a Ostravy. Nástupní místa Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno, Vyškov, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Prostějov. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou slivovicí
přijedeme do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi zajímavým výkladem. Kolem
poledne se přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především Národní poutí, která se koná u příležitosti
svatku svatých Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila
a Metoděje, Kostel Zjevení Páně, sochu svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z
Velehradu se přesuneme do Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova
Mrakodrapu. Následuje přejezd na hotel, večeře a ubytování.
2.den 3.12.2020 ČTVRTEK – VIZOVICE – LUHAČOVICE - LAČNOV- ČERTOVY SKÁLY-VALAŠSKÝ VEČER
Ráno po snídani zavítáme do města slivovice-Vizovice. Navštívíme místní destilérku a zjistíme tak, jak se slivovice vyrábí
průmyslově. Z Vizovic je to přes kopec do Luhačovic, kde se vydáme po stopách Dušana Jurkoviče a poznáme i historii i
současnost lázeňského města Luhačovice. Po prohlídce a kafíčku během cesty busem přijedeme do muzea Vařákových
pasek ve valašské dědině Lačnov, kde se dozvíte o událostech II. sv.války. Dle časových dispozic se zastavíme na pravou
valašskou kyselici v restauraci na Formance a následně se přesuneme pod Čertovy skály, kde zažijete rituál zahájení
mikulášské obchůzky v Lidečku a vypouštění čertů. Doporučujeme opravdu v tento den „sekat latinu“. Následuje přesun na
valašský večer s pravou valašskou večeří a hudbou. Nebudou chybět ani frgály a koláčky. Pozdě večer ubytování a nocleh.
3.den 4.12.2020 PÁTEK – BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE - SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový
unikát a vy oceníte užasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní
soukromé palenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“.
Po návštěvě nasleduje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty do Rožnova pod Radhoštěm si budeme
povídat o životě na Valašsku. V přírodním skanzenu budete obdivovat historii i umění Valachů, místní zvyky a obyčeje.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je největším muzeem svého druhu v České republice. Je tématicky
rozčleněno na tři areály – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu – v nichž, v přirozené krajině, stojí
originální roubené stavby přenesené z terénu i kopie a rekonstrukce historických budov. V podvečer ubytování a večeře.
4.den 5.12.2020 SOBOTA - PUSTEVNY-LIBUŠÍN A MAMĚNKA-TATRA KOPŘIVNICE
Během dopoledne se přesuneme do Trojanovic, odkud dle aktuálního počasí vyrazíme lanovkou na známé turistické místo
Pustevny. Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za každého počasí. Na osadu nedaleko mytické hory Radhošť
se dá vyvézt lanovkou, přijít pěšky, v zimě na běžkách a v létě na kole. Pustevny jsou nejoblíbenějším turistickým střediskem
v Beskydech a socha Radegasta, kterou najdete cestou na Radhošť, je nejznámějším symbolem celého Moravskoslezského
kraje. Na naší prohlídce můžete navštívit Libušín nebo Maměnku, což jsou ubytovací a pohostinské kapacity postaveny s
růstem zájmu turistů. Tyto dva překrásné domy navrhoval slovenský architekt Dušan Jurkovič ve slohu lidové secese.
Libušín a Maměnka byly zpřístupněny v roce 1899. Odpolední hodiny budou tentokrát věnovány pánům. Návštěva muzea
Tatra Kopřivnice je opravdovým zážitkem v každém věku muže. Po prohlídce odjezd přes Ostravu zpět do Prahy. Během
cesty teplá večeře v buse, kafíčka a moučníky. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200, Email: info@rivieratour.cz

JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE

129

