
TŘEBÍČ – KARLOVE VARY – KLÁŠTOR TEPLÁ 

                                                       28. - 30. apríl 2018 
 

 

 

        Cena: 200,- eur 

Program zájazdu 
  

1. deň: Špačince– Třebíč – Karlove Vary  

Odchod zo Špačiniec ráno o 5:00 hod. Cestou do Karlových Varov sa zastavíme v Třebíči. Tu navštívime 

baziliku sv. Prokopa, ktorá je románsko-gotickým kostolom. Bol vybudovaný na mieste pôvodnej mariánskej 

kaplnky pri benediktínskom kláštore približne v rokoch 1240-80. V  roku 2003 je zapísaná do zoznamu stavieb 

UNESCO. Po príchode bude sv. omša a  prehliadka baziliky so sprievodcom. Po prehliadke budeme 

pokračovať v ceste do Karlových Varov. Po príchode do Karlových Varov sa ubytujeme. Po krátkom oddychu 

sa vyberieme na prehliadku Karlových Varov s miestnym sprievodcom. Karlove Vary sú významné kúpeľné 

stredisko so známym sklárskym, porcelánovým a potravinárskym priemyslom. Počas prehliadky si pozrieme 

známe karlovarské kolonády, môžete ochutnať liečivú vodu z 13 prameňov a obdivovať barokovú a secesnú 

architektúru mesta. 

2. deň: Karlove Vary – Nová Role 

Po raňajkách prechádzka do kostola sv. Márie Magdalény na rannú sv. omšu. Po sv. omši osobné voľno. 

Popoludní odchod do Novej Role na prehliadku výroby svetoznámeho karlovarského porcelánu. V neskorších 

poobedňajších hodinách návšteva múzea Jana Bechera spojená s ochutnávkou a možnosťou nákupu 

svetoznámeho bylinkového likéru. Po prehliadke individuálne voľno a odchod do  hotela. 

3. deň: Karlove Vary – sklárske hute Moser – kláštor Teplá - Špačince 

Po raňajkách odchod z hotela. Cestou domov prehliadka sklárskej hute Moser, kde je možnosť vidieť výrobu 

ručne fúkaného skla. Po prehliadke odchod z Karlových Varov do mestečka Teplá, kde navštívime kláštor 

premonštrátov založený v roku 1193. Kláštor je jedným z najvýznamnejších v ČR. Prehliadka so sprievodcom 

zahŕňa knižnicu so 100 000 zväzkami a výstavu exponátov zbierok kláštorného múzea.. Po prehliadke kláštora 

bude sv. omša v kláštornom kostole. Predpokladaný príchod do Špačiniec v neskorých večerných hodinách.  

Zmena programu vyhradená!  
 

V cene je zahrnuté:  
- 2x  ubytovanie s raňajkami v 1/2 resp. 1/3 izbe,  

- doprava lux. klimatizovaným autobusom, 

- komplexné cestovné poistenie 

- technický sprievodca zájazdu, 

- sprievodca v Karlových Varoch 

 

V cene nie je zahrnuté: 
- Kláštor premonštrátov Teplá - 100,- CZK/študenti 70,- CZK 

- Bazilika sv. Prokopa - 80,- CZK/ seniori a študenti 50,- CZK 

- Múzeum Jana Bechera - 120,- CZK  

- Sklárska huta Moser – 180,- CZK 

- Prehliadka výroby porcelánu  – 140,- CZK  

   


