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UKRAJINA - RUMUNSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

PAMÁTKY ZÁPADNÍ UKRAJINY
UNESCO A VÝCHODNÍHO SLOVENSKA
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LEVOČA • HERVARTOV • BARDĚJOV • LADOMIROVÁ •
LVOV • KOLOČAVA • IZA • UŽHOROD • MUKAČEVO •
KOŠICE • KRAJINKA U RUŽOMBERKU
KYJEV
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR (odjezd
z ČR viz text ) na Slovensko. Naší první zastávkou bude
Levoča, perla spišské koruny, jejíž historické centrum je
zapsáno na listině UNESCO. Po procházce centrem si
prohlédneme jeden z největších gotických oltářů mistra
Pavla z Levoče. Poté odjedeme do Hervartova, malé
obce, kde stojí další památka ze seznamu UNESCO vzácný dřevěný římskokatolický kostel sv. Františka z
Assisi. Naší poslední zastávkou bude Bardějov, kde si
prohlédneme centrum a středověké městské opevnění
s baštami, starobylé náměstí s radnicí a baziliku minor s
11 gotickými oltáři. Město bylo pro svou unikátnost zapsáno na seznam UNESCO. Ubytování.
2. den: Po snídani se zastavíme u dřevěného
pravoslavného kostelíka Ladomirová, který je na seznamu UNESCO. Poté pojedeme přes Dukelský průsmyk,
známý z 2. sv. války, kdy zde probíhala operace, při
které zahynulo nebo bylo zraněno až 8500 sovětských
a 6500 československých bojovníků, na Przemysl, která
je (po Krakově) druhým nejstarším polským městem. V
podvečer přijedeme na Ukrajinu, ubytování ve Lvově.
3. den: Po snídani se budeme věnovat prohlídce pozoruhodného Lvova, hlavního města západní Ukrajiny.
Město bylo součástí Polska i Rakousko-Uherska. Jeho
centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví
UNESCO. Lvov je také důležitým duchovním
střediskem. Své katedrály tu má řeckokatolická, římskokatolická i arménská církev. V roce 2001 navštívil
město papež Jan Pavel II. Prohlédneme si památkovou
rezervaci, uvidíme všechny tři katedrály, renesanční
kapli Boimů i čtvercové náměstí s radnicí a památnými
renesančními a městskými domy. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani pojedeme ze Lvova horskou oblastí
přes poloninu Boržava a kolem poledne přijedeme na
Koločavu přezývanou turistickou "čechárnou" v Zakarpatí.
Po prohlídce minimuzea Ivana Olbrachta, které se nachází
v místní škole, ochutnáme zakarpatské menu a domácí
pálenku v bývalé četnické stanici, kde je dnes místní
hospoda. Před odjezdem se ještě podíváme k hrobu
Nikoly Šuhaje i k hrobu jeho ženy Eržiky a navštívíme také
dřevěný kostelík sv. Ducha. Cestou do Užhorodu se zastavíme ve vesničce Iza, která je proslulá výrobou tradičních
předmětů z proutí a dřeva. U místních stánků budeme mít
možnost koupit si i my nějaké typické suvenýry. Poté již
pojedeme krásnou karpatskou hornatou krajinou s malebnými výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy až
do Užhorodu, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti centra. Večer se projdeme městem s množstvím kaváren a
promenádní atmosférou.
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5. den: Po snídani odjedeme z hotelu a zamíříme do
krajanského spolku T. G. Masaryka. Poté se podíváme
do čtvrti Malé Galago, kde stojí staré vládní a obytné budovy postavené československou vládou ve 20. a 30.
letech minulého století. Budovy jsou často postaveny ve
funkcionalistickém stylu a připomínají Malé Dejvice.
Vrátíme se do centra a kolem řeckokatolické katedrály se
projdeme hradní čtvrtí, již vévodí hradní tvrz ze 13. stol.
V individuálním volnu budeme moci navštívit užhorodský skanzen lidové architektury, kde se nachází 30
tradičních dřevěných stavení přemístěných ze Zakarpatí
nebo navštívit hradní tvrz. Odpoledne navštívíme
Mukačevo, město, které patřilo mezi světovými válkami
Československu. Projdeme se nově opraveným historickým centrem s cennými památkami ze 14. stol.,
mezi něž patří barokní klášter, gotická kaple a především
nedobytný hrad Palanok tyčící se nad městem. Večer se
vrátíme do Užhorodu a projdeme se městem na večeři,
která je zajištěna pro zájemce v typické vinárně.
6. den: Po snídani se již vydáme směrem na Slovensko,
kde si prohlédneme historické centrum Košic, druhého
největšího slovenského města. Během naší procházky
opravdu nádherně renovovanou památkovou rezervací s
kouzelnou pěší zónou a vodotrysky v centrálním parčíku
i my pochopíme, díky čemu bylo toto město vybráno za
Evropské hlavní město kultury pro rok 2013 spolu s francouzským Marseille. Budeme obdivovat domy a paláce z
období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší gotickou slovenskou katedrálu sv. Alžběty, která tomuto centru
dominuje. Naší poslední zastávkou bude typická salaš
Krajinka u Ružomberoku, kde si budeme moci zakoupit
výhodně domácí sýry. Do Brna přijedeme ve večerních
hodinách, následně do Prahy.
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Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování se snídaní, 1 oběd v Koločavě
• doprava luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• příplatek za 4 večeře:
990 Kč
• vstupy:
cca 10 EUR
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q UP 33 06 19.8. - 24.8.
7 990,viz text
+2 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

50

Sighisoara

Sibiu

•

Polana Brašov
Busteni
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•

Ubytování: Je zajištěno v hotelech**/*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální, oběd a večeře servírované 3 chody.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Jihlava, Velká Bíteš, Velké
Meziříčí ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí nad Moravou, Žár nad Sázavou 250 Kč;
viz str. 1
Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text) a
přes Slovensko a Maarsko se vydáme do Rumunska.
Ubytujeme se ve městě Arad, které bylo založeno již v
11. století a bylo transylvánskou pevností. K dominantám
města patří ortodoxní katedrála Narození sv. Jana Křtitele
a katolická katedrála sv. Antonína z Padovy. U jednoho z
památníků se dozvíme o tom, kým bylo "třináct mučedníků Aradu" a proč se městu říká "maarská Golgota".
Pokud nám zbude čas, vydáme se na procházku parky
na březích řeky Mureš a podíváme se i k dalším pamětihodnostem tohoto města, v němž se mísí gotická,
barokní, neoklasicistní i secesní architektura, nocleh.
2. den: Po snídani nás čeká cesta za objevováním pokladů oblasti Sedmihradska (Transylvánie), které je nejen územím podivných zámků knížete Drákuly, ale také
územím, na kterém se nacházejí zajímavá saská města,
selské pevnosti a typické rumunské a maarské vesnice. Naší první zastávkou bude město Sibiu, které je
považováno za nejdůležitější město Sedmihradska a v
roce 2007 bylo prohlášeno městem Evropské kultury.
Při procházce centrem budeme obdivovat mohutné
opevnění s věžemi (z původních 39 se dochovalo 9) a
tři půvabná náměstí v historickém centru - Piata Mare,
Piata Mica, Piata Huet. Zastavíme se u budovy Staré
radnice, Brukenthalova barokního paláce, navštívíme
evangelický farní kostel ze 16. století, v jehož kryptě je
uloženo tělo Drákulova syna - Mircey Zlého, kterého
ubodali před tímto kostelem. Projdeme se po prvním
železném mostě Rumunska, kde se také dozvíme, proč
se mu říká Lhářův most. Prohlédneme si i ortodoxní katedrálu, která je zmenšeninou Agia Sofia v Istanbulu. Ze
Sibiu budeme pokračovat do Brašova a poté, co projedeme městem, se dostaneme do krásného prostředí
rumunských Karpat, do horského letoviska Predeal, kde
se ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt. Večeře.
3. den: Po snídani navštívíme jeden z patnácti nejkrásnějších a nejluxusnějších zámků na světě, zámek Peleš
nacházející se v letovisku Sinaia, který dal postavit král
Carol I. Ve 160 pokojích a sálech najdeme vzácný
nábytek, obrazy a zbraně, řezby ze dřeva a ze slonoviny,
orientální koberce a gobelíny. Zámek je jedním z nejlépe
zachovaných v Evropě a zároveň jedním z nejvýznamnějších rumunských muzeí s mimořádně cennými sbírkami. Nahlédneme také k zámečku Pelišor - "Malý Peleš",
který se nachází jen pár kroků opodál. Poté pojedeme na
návštěvu jednoho z Drákulových hradů - Bran, kde prý
nocoval sám kníže Vlad Tepes (Drákula), a který se stal
populární zejména díky knize "Hrabě Drákula" od Brama

