
MORAVSKÝ KRAS - BLANSKO - BRNO  
SLÁVKOV U BRNA - VEĽKE PAVLOVICE 

 

Odchod: 5.00 h  Trnovec nad Váhom, Jednota 

Odchod: 5.15 h. Veča, Supermarket Coop Jednota 

Odchod: 5.30 h. Šaľa, zastávka pri Dome kultúry 

OBČIANSKE ZDRUŢENIE VEČANIA  

Poznávací zájazd 

Harmonogram  

odchodu autobusu 

 

Organizátor: Marek Molnár 

Sprievodca: Mgr. Lukáš Mencl 

Sídlo zdruţenia: Dózsova č5, Šaľa-Veča 

Web: www.veca.sk , E-mail: ozvecania@gmail.com 

Facebook: VEČANIA  tel: 0915 739 364 

Termín: 

22.6-23.6-24.6.2018 /3 dni 

Ubytovanie  
Hotel Palacký Brno ponúka ubytovanie neďaleko centra 
Brna, s výbornou dostupnosťou výstaviska BVV, okruhu 
MOTO GP, diaľnice Praha - Bratislava, rýchlostné cesty Svi-
tavy a Viedeň. Tak ako iné hotely ponúkajú ubytovanie v 
dvojposteľových izbách. 

Polpenzia 
2 x raňajky, 2x večera 

Dospelá osoba: 116,00 €/ osoba 

Dieťa do 12 r.:  75,00 €/ osoba 
 
V cene zájazdu je zahrnuté:  
Doprava autobusom, ubytovanie v dvojlôžkových izbách, raňajky, večera 

cestovné poistenie, služby delegáta.  
V cene zájazdu nie je zahrnuté:  

vstupné do expozícií. 
Podmienky:  
Úhrada zálohovej platby 50% z celkovej ceny za zájazd pri podpise záväznej 

prihlášky. 

Rezervácia zájazdu:  do 1. júna 2018 

Storno poplatok zájazdu je 20% z ceny. 

 

Adresa kde som ubytovaný: 

Koleje a menzy 

Hotel Palacký Brno *** 

Kolejní 2905/2 
612 00 Brno    

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Blízskosti ubytovania sa nachádza zastávka  

Technologický park Pešo 750m (asi 9 min.) 

Do centra sa dostanete s tejto zastávky MHD číslo 12 (smer jazdy > 

Komárov) a vystúpite na zastávke Šilingrovo náměstí - odveziete sa 11 

zastávok. Električka č.12 jazdí cca intervale 10 min. 

Prípade využitia MHD v čase cca 22.00 - 6.00 hod. MHD číslo 12 

nepremáva, premáva MHD čislo N 99 intervale cca každých 30 min. 

 
 

 

 8.00 - 9.00 h  Raňajky 

18.00-19.00 h. Večera 

   Od 17.00 h  Osobné voľno (individuálný program) 

Harmonogram  

stravovania 

Harmonogram  

osobné voľno 

CENA ZÁJAZDU  

A SLUŽIEB 



 

 

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách 

 
 

Zastávky počas trasy na dohode účastníkov 

 

Punkevní jaskyňa 
Punkevní jaskyňa s Macochou leží - čo sa Morav-
ského krasu týka - hore (na severe) a vľavo (na 
západe). Táto oblasť sa považuje za centrum 

dôležitosti vďaka svojej polohe a významu.  
  
 

Dospelý 180 Kč 

Seniori od 65 r., študenti do 26 r. (po predložení dokladu) 160 Kč 

Deti od 6 r. do 15r . 100 Kč 

             ZŤP a ZŤP/S starší 15 r. 100 Kč 

 

Kateřinská jaskyňa 
Kateřinská jaskyňa nie je veľmi vyzdobená kvapľami 
ako ostatné jaskyne Moravského krasu. Avšak, 
nachádza sa tu najväčší jaskynný priestor, zvaný 

Hlavný dóm, kde sa vďaka výbornej akustike konajú 
hudobné a spevácke koncerty. Táto jaskyňa je 

relatívne veľmi chladná, pretože sa tu teplota pohy-

buje okolo 7 ° C.  
 
Dospelý 100 Kč 

Seniori od 65 r., študenti do 26 r. (po predložení dokladu) 80 Kč 

Deti od 6 r. Do 15 r. 60 Kč 

             ZŤP a ZŤP/S starší 15 r. 60 Kč 

 

Zámok Blansko 
Pôvabný renesančný zámok je dominantou mesta 

Blanska. Zdržiavala tu mnoho významných osobnos-
tí, ako napr. lekár a archeológ Jindřich Wankel a 
rakúsky spisovateľ Ferdinand von Saar. Najvýznam-

nejšou osobnosťou spätou s blanenským zámkom je 
Karolina Meineke, manželka budúceho anglického 
kráľa Viliama IV., hrdinka dávneho príbehu nešťast-

nej lásky. 

 

Dospelý 80 Kč 

Seniori od 65 r., študenti do 26 r. (po predložení dokladu) 40 Kč 

Deti od 6 r. Do 15 r. 40 Kč 

           ZŤP 40 Kč 

           Doprovod ZŤP/S zdarma 

 

 

Cca od 17.00 hod. Individuálný program 

Deň prvý (piatok) 

Odchod autobusu:  9:30 h. 

 

ZOO Brno  
sa nachádza v blízkosti Brnenskej priehrady na 
Mníšom vrchu na ploche 65 ha. Návštevníci tu 
môžu vidieť takmer 800 zvierat v 210 druhoch.  

Medzi najväčšie chovateľské úspechy ZOO patrí 
prvý odchov mláďaťa Medveďa ľadového v Česko-

slovensku v roku 1976 alebo obdobne prvý odchov šimpanza v roku 

1967.  
Modernizácia ZOO v 21. storočí začala výstavbou pavilónu Tigrie skaly 
pre tigre a leopardy. Kým výbehy sú koncipované ako džungľa, interiér 

pavilónu napodobňuje skalné jaskyne. 
 
Dospelý 120 Kč 

Seniori od 65 r., študenti do 26 r. (po predložení dokladu) 90 Kč 
Deti Do 15 r. 90 Kč 
ZŤP 90 Kč 

            Doprovod ZŤP/P zdarma 

 

Zámok Slavkov  
(nemecky Austerlitz) patrí k najmohutnejším baroko-
vým zámkom na Morave a predstavuje dominantu 

mesta Slavkova u Brna. Poznám ju predovšetkým ako 

rezidenciu významného rodu pánov z Kounic a ako 
miesto, v ktorého blízkosti sa v roku 1805 odohrala bitka troch cisárov 
(čiže bitka pri Slavkove).  

 
Cenník Historické sály 
Dospelý 120 Kč 

Seniori 70 Kč 
            Deti od 6 r. študenti, ZŤP 60 Kč 

 

 

Vinné sklepy - PAVLOVICE 
Toto príznačné spojenie s Veľkými Pavlovicami po stáro-
čia k sebe neodmysliteľne patria. Už prvá písomná zmien-
ka, staršie viac ako 750 rokov (L. P. 1252,) hovorí o 

vinárstve v Pavloviciach a tejto tradícii v malom a krásnom mestečku na 

juhu Moravy. Ale nielen víno a marhule sú jediným symbolom tunajšieho 
kraja. Bohatý kultúrny život, uchovanie folklórnych tradícií a premena v 

moderné mestečko láka k návšteve a prehliadke.  

 

cca o 20.15 hod.  Príchod do Šale 

Deň druhý (sobota) Deň tretí (nedeľa) 

Odchod autobusu:  9:15 h. 

 

Prehliadka Technického múzea 

Za zmienku stojí napr. Dokumentácia výz-

namných osobností vedy a techniky, ktorých 
pozostalosti sú trvalým zdrojom poučenia a 

inšpirácie (napr. Pozostalosť V. Kaplana, F. Pie-
skeho a V. Lista). V depozitároch sú uložené 

doklady o výrobe automobilov na Morave, autentická vozidlá brnenskej 

Zbrojovky, prostějovského Wikov, kopřivnickej Tatry, doklady o výrobe 
vodných a parných turbín, vrátane turbín vyrábaných v Prvej brnenskej 
strojárni. 
V múzeu nechýba ani vývojový rad fotoprístrojov moravskej proveniencie, 

rádioprijímače, kancelárska technika, technika domácnosti či remeselná 
technika - kováčstvo, kolárstvo, holičstvo, stolárstvo a mnohých ďalších. V 
stálej expozícii Kabinetu elektrónovej mikroskopie je k videniu celkom 

deväť elektrónových mikroskopov. Najstarším exponátom je Tesla BS 242, 
prvý sériovo vyrábaný mikroskop vo vtedajšom Československu. Najnov-
ším prírastkom je naopak FEI Morgagni, ktorý sa v Brne vyrábal ešte v 

minulom roku. 

 
Dospelý 130 Kč 
Seniori od 65 r., študenti do 26 r. (po predložení dokladu) 70 Kč 

Deti od 6 r. Do 15 r. 70 Kč   /  ZŤP 70 Kč   
Doprovod ZŤP/S zdarma 

 

Hvězdárna a planetárium Brno 

Letieť do vesmíru, nahliadnuť do mikrosveta, 

spoznať tajomstvá života, ponoriť sa do ríše 

fantázie, poodhaliť budúcnosť, prežiť vedecko-
fantastický príbeh. To všetko, vlastne oveľa viac, 
objavíte vo hvezdárni a planetáriu Brno. 

Vstupné  80 Kč 

 

Svätá omša v kostole Kapucíni             17.00 hod 

Možnosť výstupu z autobusu tým, ktorí chcú isť na sv. omšu.  

Ostatným ponúkame možnosť odvozu na ubytovanie v prípade nepriazni-

vých podmienok.  

 

 

cca od 17.00 hod.  Individuálný program 


