KOUKNEME SE Z ROZHLEDNY, PROHLÉDNEME ZÁMKY,
PROJDEME SE HORAMI, LESY, TAM A ZPÁTKY
13.-16.06.2019 (ČT-NE)

Odjezd: 06:30

1 390,- Kč / 1 790,-Kč

Ludvík Vaverka, Ivana Vaverková
číslo akce: 2019-03

1. den: Zastávka – Rosice a Brno-Kampus – Hradec Králové – Krňovice (prohlídka Podorlického
skanzenu, kde jsou soustředěny architektonické a technické památky Královéhradecka, podhůří
Orlických hor a Podkrkonoší) – Náchod (prohlídka renesančního zámku, k významným majitelům patřil
i český král Jan Lucemburský. K nejcennějším exponátům na zámku patří dvě série bruselských
tapisérií z poloviny 17. století, knihovna, soubor obrazů z piccolominské rodové galerie a sbírka
květinových zátiší, která patří mezi největší u nás. Projdeme se zámeckou francouzskou zahradou i
anglickým parkem) – Rokytnice nad Jizerou (ubytování).
2. den: Rokytnice nad Jizerou – (lanovkou na Horní Domky, odtud k horskému hotelu Štumpovka,
Labské boudě, okolo Dívčích kamenů k bývalé Petrově boudě. Naším cílem bude chata
Špindlerovka. Původní bouda byla postavena Františkem Špindlerem v roce 1784. V 19. století
dvakrát vyhořela, po požárech však byla vždy opravena. Dnes wellness hotel) – Špindlerův Mlýn –
Rokytnice nad Jizerou. Chůze celkem 15 km.
3. den: Rokytnice nad Jizerou – Harrachov/Piechowice – Kamienna Góra – Krzeszów – evropská
perla baroka, hlavní poutní místo Laskavé Matky Boží. Tento barokní skvost kandiduje na zapsání do
seznamu UNESCO. Do barokní baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve zdejším cisterciáckém opatství
bylo umístěno mauzoleum slezských Piastovců, kteří vymřeli v roce 1368. Autorem výzdoby vstupního
portálu a fasády je český barokní sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff) – Walbrzych – zámek Książ

(založený v polovině 13. století, patří k největším a nejkrásnějším polským zámkům – má 400
místností. V roce 1941 byl zkonfiskován ve prospěch III. říše, následně byl přestavěn a v letech 1943–
1945 využíván jako sídlo gestapa. V 70. letech 20. století prošel kompletní rekonstrukcí. Na zámku je
vystaveno několik řad výtvarného umění, historického nábytku a skla. V ceně vstupenky je i prohlídka
palmové zahrady a teras) – Lubawka/Žacléř – Rokytnice nad Jizerou.
4. den: Rokytnice nad Jizerou – Janské Lázně (procházka „Stezkou v oblacích“ ve výšce 45 m –
důmyslná konstrukce, která nám nabízí i průchod podzemím nebo sjezd tobogánem z vrcholku dolů) –
Horní Maršov – Temný Důl (Infocentrum Veselý Výlet a odtud procházka k lesnímu hrádku
Aichelburg – romantický lesní hrádek, nacházející se vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí
Světlé hory u obce Temný Důl. Byl postaven v roce 1863 na počest hraběte Berthodla Aichelburga,
bývalého majitele panství a šlechtice, který se významně zasloužil o zlepšení životní úrovně svých
poddaných a rozvoj průmyslového podnikání na Maršovsku) – Brno. Chůze cca 4 km.
Cena:

1 390,-Kč

Ubytování:

1 790,-Kč/osobu

Vstupné:

cca 350,- Kč / 300,- Kč + 60 PLN

Odjezd:

13.6. v 6:30 od Dělnického domu v Zastávce, nástupní zastávka v Rosicích

(Cristal) a v Brně (Kampus), návrat 16.6. cca ve 20:00 hodin, výstupní zastávky stejné jako
nástupní. V Kampusu budeme zastavovat k nástupu u velkého parkoviště vedle MZA
Lektor:

Ivana Vaverková, PhDr. Ludvík Vaverka

Ubytování je rezervováno v hotelu v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování je včetně polopenze, tj.
snídaně a večeře. Vzhledem k potřebě co nejdříve upřesnit počet osob na ubytování žádáme
všechny zájemce, aby se na tuto exkurzi přihlásili co nejdříve, nejpozději do konce března 2019.

Doporučujeme pevnou turistickou obuv a pláštěnky.

