Cestovní kancelář VIA REGIA
Termín: 3.7. – 9.7. 2021
Cena na osobu: 14 999 Kč
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným
klimatizovaným autobusem, cestovní pojištění,
6 x nocleh se snídaní v kvalitních 3* nebo 4*
hotelích (dvoulůžkové pokoje), služby
odborného průvodce, který bude k dispozici po
celou dobu zájezdu. Zájezd je určený dospělým
osobám se zájmem o historii.

Den první:
Odjezd v 10 hodin z autobusového nádraží v Chebu do Lokte.
V jedenáct hodin začne prohlídka loketského hradu, poté bude
možnost projít se krásným amfiteátrem podél řeky Ohře
v podhradí. Po obědě přesun do Kašperských Hor, kde se hosté
ubytují v hotelu „Kašperk“, a ještě tento večer navštíví letní
scénu na hradě Kašperk. Zhlédnou divadelní hru „Rozmarné
léto“, kterou nastudovalo pražské Divadlo v Celetné.
Představení začíná v 19 hodin. Povečeřet bude možné po
představení v hotelové restauraci.

Hrad Loket
Goticko-románský hrad

Loket byl založen v první
polovině 13. st. Hrad byl
po svém postavení
oporou králi Václavovi I.
proti
jeho
synu
Přemyslovi. Když se však
Přemysl stal sám králem, zřídil kolem Lokte léna, o která se
staral jeho zástupce loketský purkrabí. Tato léna propůjčoval
německým pánům a rytířům za vojenskou pomoc v kraji.
Husité se opakovaně pokoušeli hrad dobýt, ale bez úspěchu.
Pohromy postihly město i hrad za třicetileté války. V roce 1648
dobyli Loket Švédové a vyplenili ho. Hrad začal po třicetileté
válce upadat a obnoven byl až roku 1751.

Den druhý:
V deset hodin začíná hodinu a půl dlouhá prohlídka hradu
Kašperk. Následuje oběd v centru Kašperských Hor
ve vyhlášené místní restauraci. Poté odjezd do Brna, cesta
potrvá asi tři hodiny. Ubytování v hotelu „OREA Congress
Brno“. Večer bude možnost projít se historickým centrem
města.

Hrad Kašperk
Kašperk je gotický hrad u Kašperských Hor a jde o nejvýše
položený královský hrad v Česku. Vznikl především z důvodu
ochrany zlatých dolů, kašpersko-horské Zlaté stezky a zemské
hranice s Bavorskem. Karel IV. zde
nechal postavit hrad, aby bylo
snazší území chránit. Hrad byl
dostavěn roku 1361 a pojmenován
po něm Karlsberg – nyní Kašperk.
Od druhé poloviny 16. st. byl hrad
postupně rozprodáván, až ho roku
1616 koupilo město Kašperské Hory. Na konci třicetileté války
bylo nařízeno zbourat všechny pevné hrady v království. Kašperk
sice nebyl zbořen, ale do značné míry poničen, jelikož si z něj
obyvatelé brali cokoliv
bylo potřeba. Následně
zhruba 200 let chátral.
Teprve ve druhé polovině
19. století se o něj začala
veřejnost zajímat a od té
doby probíhají až doposud na hradě rekonstrukce.

Den třetí:
Dnešní dopolední program: prohlídka hradu Špilberk.
Po obědě nás čeká delší cesta do Olomouce, kde se ubytujeme
v hotelu „Theresian“ v centru města. Večer si odpočineme
v hotelovém wellness.

Hrad Špilberk
Špilberk je hrad a pevnost
tvořící dominantu města
Brna. Nachází se na vrcholu
stejnojmenného kopce. Hrad
byl založen ve druhé polovině
13.
století
moravským
markrabětem a později i
českým králem Přemyslem
Otakarem II. Během staletí
prošel mnoha výraznými
proměnami.
Z
předního
královského
hradu
na
Moravě,
vystavěného
v
gotickém slohu, se ve druhé
polovině 17. století stala
mohutná barokní vojenská
pevnost, kde bylo i vězení a která byla několikrát bez úspěchu
obléhána.

Den čtvrtý:
Dnes navštívíme dvě významné olomoucké památky: katedrálu
svatého Václava a Olomoucký hrad. Odpoledne odjedeme do
Kutné Hory, cesta potrvá asi tři hodiny. V Kutné Hoře se
ubytujeme v historickém centru města v hotelu "Mědínek“.

Olomouc - katedrála svatého Václava
Katedrála svatého Václava, zvaná
také dóm sv. Václava, se nachází v
Olomouci na Václavském náměstí.
Jde o domovskou katedrálu
olomoucké
římskokatolické
arcidiecéze. Původně románská
bazilika, založená asi roku 1107
přemyslovským knížetem Svatoplukem Olomouckým, byla
vystavěna jako nový biskupský kostel.

Olomoucký hrad
Jeden
z
nejvýznamnějších
hradních areálů v České republice.
4. srpna 1306 zde byl zavražděn
poslední Přemyslovec, král Václav
III. Olomoucký hrad byl v roce 2015
zařazen do seznamu významných
památek UNESCO oceněných
značkou Evropské dědictví.

Den pátý:
Dopoledne si v Kutné Hoře prohlédneme Vlašský dvůr a chrám
svaté Barbory. Po obědě odjedeme do středních Čech a
odpoledne si prohlédneme hrad Karlštejn. V pozdějším
odpoledni přejedeme ještě do Prahy. Ubytujeme se v hotelu
„Angelis“ na pražském Smíchově.

Kutná hora - Vlašský dvůr
Vlašský dvůr je nazývaný také
jako Kutnohorská mincovna.
Jeho jádrem je bývalý královský
palác s mincovnou, založený
před rokem 1300 králem
Václavem II. a později několikrát
přestavovaný. Razily se zde
stříbrné mince – pražské groše a tolary. Po skončení provozu
mincovny ve druhé čtvrtině 18. st. začal dvůr chátrat a teprve na
konci 19. st. byl upraven do novogotické podoby.

Kutná Hora - Chrám svaté Barbory
Nádherná
pětilodní
gotická
katedrála vystavěná na místě
původní kapličky zasvěcené
patronce horníků, svaté Barboře.
Na popud Bratrstva Božího Těla
měšťané
na
své
náklady
vybudovali
chrám,
který
architektonicky směle konkuroval
pražské katedrále. Od roku 1995 je kutnohorská katedrála
zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Karlštejn
Karlštejn je původem středověký královský hrad, který leží
uprostřed chráněné krajinné oblasti Český kras. Byl založen
kolem roku 1348 jako soukromé reprezentační sídlo římského
císaře a českého krále Karla IV. Později se využíval jako
klenotnice – prostor pro uschování českých a říšských
korunovačních klenotů a svatých ostatků. Nejcennějšími prostory
na Karlštejně jsou kaple svaté
Kateřiny, kostel Nanebevzetí
Panny Marie a kaple svatého
Kříže. Unikátem hradu je
soubor 129 středověkých
deskových maleb Mistra
Theodorika zdobící stěny
kaple svatého Kříže. Hrad je
nyní ve vlastnictví České republiky a veřejnosti je nepřetržitě
přístupný již od roku 1905.

Den šestý:
Prohlídka Pražského hradu, Vladislavského sálu a katedrály
svatého Víta. Večerní posezení ve středověké krčmě „U krále
brabantského“ na Malé Straně.

Pražský hrad
Pražský hrad je nejvýznamnější středověký český hrad.
Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku
1918 je sídlem prezidenta republiky. Je symbolem české
státnosti. Svými rozměry je
to jeden z
největších
hradních komplexů na světě.
Součástí hradu je katedrála
svatého Víta, tradiční místo
korunovací českých králů i
jejich posledního odpočinku.
Jsou zde také uloženy české
korunovační klenoty. Kníže
Václav zde nechal vystavět další církevní objekt, rotundu
sv. Víta, do níž uložil ostatky tohoto světce. Po založení
pražského biskupství roku 973 se rotunda stala metropolitním
biskupským kostelem a nejdůležitějším chrámem v Česku.
Největším a nejkrásnějším slavnostním prostorem středověké
části Pražského hradu je Vladislavský sál. Byl postaven pod
vedením architekta Benedikta Rejta za kralování Vladislava
Jagellonského, po němž je pojmenován.

Den sedmý:
Opuštění hotelového pokoje po snídani – možnost uschování
zavazadel v hotelové recepci až do odjezdu. Celodenní volný
program v Praze. Odjezd do Chebu v 17 hodin.

