
POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 
 Bystřicko – Slovenský ráj - Vysoké Tatry  

(po stopách UNESCO) 

ve dnech  3.7. – 12.7.2014  
 

Datum Program Poznámka 

3.7. 
 

čtvrtek 

 
Odjezd autobusu: 
 
7:00 hod. z Děčína – autobusové nádraží 
7:30 hod. z Ústí nad Labem před autobusovým nádražím 
 
09:30 – 14:00 hod.  – Městská památková rezervace Kutná 
hora zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO (Hrádek, muzeum těžby stříbra, Vlašský dvůr, 
gotický kostel Chrám svaté Barbory, hřbitovní kaple s kostnicí 
atd.). 

 
14:00 hod. – odjezd autobusu směr hotel Skalský dvůr, Lísek, 

Bystřice nad Pernštejnem 
18:00 hod. – večeře 
 

Vstupné Hrádek:  
Prohlídka I.  okruh - Město 
stříbra - dospělí 70,- (snížené 
40,-) 
Prohlídka II . okruh - Cesta 
stříbra - dospělí 120,- 
(snížené 80,-) 
Prohlídka I. + II. okruhu - 
dospělí 140,- (snížené 90,-) 
 
Vstupné do kostnice: 
Dospělí, důchodci 90,- Kč 
Děti, studenti a ZTP 60,- Kč 
 
vstupné Vlašský dvůr:  
dospělí 85,- Kč 
děti, studenti 45,- Kč 

4.7.  
 

pátek 

07:30 hod. – snídaně  
08:30 hod. – odjezd autobusu směr Kunštát  
 
9:00 - 13:00  hod.  prohlídka jeskyně Blanických rytířů  
(Rudka) - unikátní dílo inspirované českou historií, rozhledna  
Milenka  u Rudky 
 
13:00 hod.  - odjezd autobusu směr Kunštát 
 
13:15 - 16:30 hod.  - prohlídka státního zámku Kunštát 
nejstarší dochované kamenné šlechtické sídlo na Moravě 
přestavěno z hradu na zámek v 16 století 
 
16:30 hod. – odjezd autobusu  
17:00 hod. – večeře 
 

Jeskyně a rozhledna:  
Plné vstupné - dospělí  80,- 
Kč  
Snížené vstupné - studenti 
a důchodci od 65 let 
60,- Kč 
Rozhledna - jednotné 
vstupné  20,- Kč 
   
zámek Kunštát:  
plné vstupné - 90 Kčsnížené 
vstupné - studenti a 
důchodci od 65 let - 60 Kč 
 

5.7.  
 

sobota 

08:00 hod. – snídaně  
09:00 hod. – odjezd autobusu  
 
9:30 - 15:00 hod.  - prohlídka gotického hradu Pernštejn, 
který nebyl nikdy dobyt a na jeho stavbu byl použit mramor 
 
15:00 hod. – odjezd autobusu  
17:00 hod. – večeře 

 
Prohlídkové okruhy I. - IV.  
vstupné: 

Plné (dospělí) 40 - 200 Kč 
Snížené (děti od 6 let, 
studenti, senioři nad 65 let, 
ZTP) 40 - 120 Kč 
 

6.7.  
 

neděle 

06:00 hod. – snídaně 
06:30 hod. – odjezd autobusu  
 
10:30 - 15:00 hod.  - Zámek Bojnice  - romantický zámek  
s částečně zachovalým původně gotickým a renesančním 

vstupné zámek: 

Plné (dospělí) 7 EUR 
Snížené (děti od 6 let, 
studenti, senioři nad 65 let  
3,50 EUR 



hradním jádrem. 
ZOO Bojnice- na své celkové rozloze 41 ha nabízí přes 3000 
zvířat více jak 400 druhů. 
Muzeum pravěku - jedinečné svého druhu, významu  
a rozsahu na území Slovenské republiky, významná evropská 
lokalita sídla neandertalského pračlověka. 
 
15:00 hod. – odjezd autobusu směr Stratená, okres Rožňava 
18:00 hod. – ubytování   
18:30 hod. – večeře 

 

vstupné ZOO: 

Plné (dospělí) 4-5 EUR 
Snížené (děti od 6 let, 
studenti, senioři nad 65 let  2 
- 2,5 EUR 
 

7.7. 
 

pondělí 

06:00 hod. – snídaně 
07:00 hod. – odjezd autobusu  
 
8:00 - 17:00 hod. - turistika  VYSOKÉ TATRY - 2. varianty  
(nástupní místa: Štrbské pleso nebo Starý Smokovec) 
Možnosti turistiky: Popradské pleso - Velké Hincovo pleso, 
vodopád Skok, Solisko, Hrebienok - Studená dolina, Skalnaté 
pleso - Studená dolina- Hrebienok atd. 
16:30 hod. – odjezd autobusu Starý Smokovec 
17:00 hod. – odjezd autobusu Štrbské pleso 
18:00 hod. – večeře 

 

8.7. 
 

úterý 

07:30 hod. – snídaně 
08:30 hod. – odjezd autobusu  
 
09:00 - 12:00  - Dobšinská ledová jeskyně - patří mezi 
nejvýznamnější ledové jeskyně na světě a od roku 2000 je 
zařazená do světového přírodního dědictví UNESCO    
 
12:30 hod. - odjezd autobusu  
 
13:00 - 15:00 hod.  - Zejmarská rokle - nekratší, nejméně 
náročná a romantická rokle Slovenského ráje. 
 
16 00 hod. – odjezd autobusu  
17:00 hod. – večeře  

 
 
vstupné jeskyně: 

Plné (dospělí) 7 EUR 
Snížené (děti od 6 let, 
studenti, senioři nad 65 let  
3,50 EUR 
 

vstupné rokle:  0,5 - 1 EUR 

 

9.7. 
 

středa 

08:00 hod. – snídaně   
08:30 hod. – odjezd autobusu  
 
09:00 hod. - 17:00 hod -  jeskyně DOMICA  - největší a 
nejhezčí jeskyně Slovenského krasu zařazená do světového 
přírodního dědictví UNESCO    
Ochtinská aragonitová jeskyně -  zařazená do světového 
přírodního dědictví UNESCO    
 
17:00 hod. – odjezd autobusu 
18:00 hod. – večeře 
 

vstupné jeskyně DOMICE: 

Plné (dospělí) 6 - 7 EUR 
Snížené (děti od 6 let, 
studenti, senioři nad 65 let  3 
- 3,50 EUR 
 
Ochtinská aragonitová 
jeskyně vstupné: 

Plné (dospělí) 6  EUR 
Snížené (děti od 6 let, 
studen., senioři nad 65 let 3 € 

10.7.  
 

čtvrtek 

08:00 hod. – snídaně   
Volný den (odstávka autobusu) 
 
09:00 - 18:00 hod. - turistika v Slovenském ráji -  
Stratenský kaňon, Havraní skala, Palcmanská Maša, možnost 
 půjčení kola a raftů atd. 
 

í 19:00 - 24:00 hod. - slavnostní večeře s lidovou muzikou  

 
 
 
 



11.7. 
 

pátek 

08:00 hod. – snídaně 
09:00 hod. – odjezd autobusu 
 

10:00 - 14:00 -  hrad Krásna Hôrka - původně goticky hrad 
ze začátku 14 století, později přestavěn v renesančním stylu na 
pevnost a reprezentativní šlechtické sídlo    

zámek Betliar – lovecký zámek a letní sídlo rodu 
Andrássyovců, s rozlehlým parkem 

16:30 hod. – odjezd autobusu 
 
18:00 hod. – večeře 
 

 

12.7. 
 

sobota 

06:00 hod. – snídaně 
 
07:00 hod. – odjezd autobusu do ČR 
 
21:00 hod. – předpokládaný návrat do Ústí n. L. a Děčína 
 

 
 

 
 
Cena zájezdu:  
 
Celkem:  cena  8.100,- Kč (z toho autobus 1 600 Kč/os)   
                       
                         
V ceně zahrnuto:   
- autobus pro dopravu účastníků zájezdu v rámci celého programu 
- 9x ubytování  
- 9x polopenze (snídaně, večeře: polévka + hlavní jídlo)  
- turistický poplatek 
- 1x slavnostní večeře s lidovou muzikou 
 
Poznámka:  V ceně není zahrnuto cestovní pojištění, které si zajišťuje každý účastník  

          individuálně.  
 
Vstupenky:   Hradí si každý sám. 
 
 
Termín p řihlášení ú častník ů: do  31. 01. 2014, p řípadně do obsazení míst  
 
 
Přihlášky p řijímá a p řípadné dotazy zodpoví:   
 
 

Ing. Petr Majrich 
    UJEP Ústí n. L. 
    tel.  475 285 534 
    mob.  608 959 502 
    e-mail: petr.majrich@ujep.cz 
 
 
 
 
 
 



Hotel Skalský dv ůr 
 
Ubytování v nově zrekonstruovaných 
pokojích s možností dětské přistýlky, 
vlastním sociálním zařízením, sprchovým 
koutem a barevnou televizí. Ve všech 
hotelových pokojích, konferenčních a 
veřejných prostorách je k dispozici zdarma 
WiFi síť. Rovněž je možno využít 
internetovou místnost vybavenou PC a 
tiskárnou. Součástí areálu Skalského dvora 
jsou tenisové a volejbalové kurty i hřiště 
na streetball. Rovněž je možno zapůjčit 
rakety, míčky a míče na míčové hry, 
petanque, pramice nebo kánoe či horská kola 

a vydat se po značených cyklotrasách. 

Relaxace 

• krytý bazén s protiproudem a vířivkou 
• sauna 
• fitness 
• masáže - je třeba objednat předem 
• kulečník - pool, karambol 
• stolní tenis 
• elektronické šipky 
• společenské hry 
• hotel je postaven v těsné blízkosti Skalského rybníka, ve kterém se kromě koupání nabízí 

také možnost rybaření a projížďky na lodičkách 
• pro skupiny - na objednání zajistíme projížďky na koních po překrásném okolí, ostatní 

hosté mohou navštívit jízdárnu vzdálenou 8 km 
• dětský koutek v hotelu i zahradě 

     
 
 
 
 
 
 



Pension ŠAFRAN  
Penzion Šafran je umístěn v obci 
Stratená, která se nachází na jížní 
hranici regionu Slovenský ráj. V obci 
je kaplička se sochami Mistra Pavla 
z Levoče, v blízkosti obce je ještě 
přírodní rezervace Stratená, 
Dobšinská ledová jeskyně je 
vzdálena 4 km. Penzion Šafran byl 
kompletně zrekonstruován se snahou 
zachovat původní historické prvky 
(postaven byl v 18. století). Hosté 
mají k dispozici restauraci 
rozčleněnou do několika místností, 

letní terasu a v zadní části velkou novou terasu s barem a grilem - vysoká opěrná zeď je 
vybudována z přírodního kamene. Parkování je zajištěno v uzavřeném prostou 
u penzionu. Dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky) a dvoulůžkový apartmán 
(přistýlka) jsou vybaveny SWC a TVSAT, všechny jsou zařízeny stylovým ručně 
vyrobeným nábytkem. 

 
 

 
 
 


