
BABIČKINO ÚDOLIE a ADRŠPACH – rozprávkové miesta, 
24.5.-26.5.2019, 3 dni / 2 noci 

          

 

Láska hory prenáša, o čom nás hneď prvý deň presvedčí vernosť Milencov v Adršpašských skalách, ktorí tam 

spolu stoja na obdiv všetkým návštevníkom a nikdy sa neopustia. Naše kroky nás privedú aj k ďalším krásnym 

miestam skalného mesta, ktoré je prírodnou kulisou pre mnohé rozprávky. A rozprávky ani druhý deň 

neopustíme. Navštívime totiž Babičkino údolie, kde pri prehliadke zámku Ratibořice, parku, mlynu, vodného 

mandľu, bielidla a splavu Viktorky budeme mať stále pred očami autorku Babičky, významnú spisovateľku 

krásnych českých rozprávok, Boženu Němcovú. Žiaľ, zomrela chorá a unavená uprostred svojej tvorivej práce. 

Snáď aj jej mohol pomôcť hospital Kuks, ktorý navštívime odpoludnie. Je to nádherný barokový areál, založený 

grófom Šporkom pre uzdravovanie ľudí. Detaily sa dozvieme pri prehliadke lekárne a tiež si pôjdeme 

pozrieť bylinkovú záhradu. Ani posledný deň neopustíme rozprávkovú niť nášho výletu. Zastavíme sa 

v Litomyšli, meste, kde sa aj Božena Němcová opakovane zdržiavala a kam prišla redigovať svoju Babičku pred 

tlačou. Aj ona sa tu mohla kochať rozprávkovo vyzerajúcim (UNESCO) renesančným zámkom, pri ktorom sa 

narodil hudobný skladateľ Bedřich Smetana. A pôjdeme ho pozrieť aj my  

Ubytovanie: V 3*** hoteli v Českej Skalici. Hotel má vlastnú reštauráciu so záhradkou, bar, Wi-Fi, TV, 2 vonkajšie 

bazény a v blízkosti priehradu Rozkoš, kde je možný rybolov. 

Strava: V cene ubytovania máme polpenziu. 

Doprava: Pohodlným klimatizovaným autobusom vypraveným z Trenčína. 

Cena zájazdu 117,- € / osoba 

Doplatok na 1 osobu na izbe je 30 €. Môžete tiež súhlasiť s ubytovaním s inou osobou. 

Zľava za 3-4 osoby na izbe: 5 €/ každá osoba. 

Príplatok za prednostný výber sedadla 4 € a za nástup na inom mieste: 4 € osoba. 

Ceny vstupného: 

- Babičkino údolie (3 hod.): dospelý = 11 €; dôchodca nad 65 r., študent do 26 r., dieťa, ZŤP, ISIC, ITIC, EYCA 

= 7,50 €; dieťa do 6 r., ZŤP do 18 r., ZŤP/S, jeho sprievodca, ICOM, ICOMOS = 1 €;  

- Lekáreň Kuks (0,5 hod.): dospelý 2 €; dôchodca nad 65 r., študent do 26 r., dieťa, ZŤP, ISIC, ITIC, EYCA =1,50 

€; dieťa do 6 r., ZŤP do 18 r., ZŤP/S, jeho sprievodca, ICOM, ICOMOS, akreditovaný novinár = 1 €;  

- Zámok Litomyšl (1 hod.): dospelý = 6 €; dôchodca, študent, dieťa, ZŤP, ISIC, ITIC, EYCA = 4,50 €; dieťa do 6 

r., ZŤP, ZŤP/S, jeho sprievodca, ICOM, ICOMOS, akreditovaný novinár = zdarma. 

Atrakcie nie sú povinné, z organizačných dôvodov však vstupné vyberáme vopred pri platbe za výlet. 

V cene je pohodlné cestovanie klimatizovaným autobusom, ubytovanie, polpenzia, organizácia, sprievodcovské 

služby a DPH. V cene nie je vstupné, poistenie (môžete si ho doobjednať – treba rátať 3 dni) a strava nad 

rámec polpenzie (čas na obedy je samozrejmosťou). 

CK je poistená proti insolventnosti  

Stretneme sa v piatok o 7:00 hod. v Trenčíne(parkovisko pri vlakovej stanici). Návrat do Trenčína plánujeme v 

nedeľu na 19:00 hod. 
Sprevádza: Irena Chrapanová. 

Kontakt: Mgr. Šimková Lýdia, M: 0944 251578,  e-mail: lysim11@gmail.com 


