
 
 

Totemové poznávání 

KRÁSY SLOVÁCKA 
s výletem do Bratislavy  

20. – 24. 5. 2019 

 

 

 

 

 
Pojeďte s námi na poznávací zájezd na Slovácko spojený s návštěvou Bratislavy. 

Zavítáme do těchto míst: Bratislava, Bzenec, Strážnice, Velehrad, Buchlov,  
CHKO Bílé Karpaty, vinný sklípek.  

Program zájezdu je připraven pro aktivní seniory, účast ovšem není omezena věkem.  
Vezměte s sebou kamarádku či kamaráda, sourozence, rodiče či odrostlé děti  

a užijte si pobyt na Slovácku. 

Cena: 4660 Kč, 

v ceně je ubytování s polopenzí v hotelu Lidový dům***,  
doprava klimatizovaným busem, průvodce. 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (Slovensko), vstupné, degustaci vína.  

Pozn.: Storno poplatek činí 80% z ceny zájezdu při odhlášení v posledních 14 dnech před odjezdem.  
Nebo je možné zajistit za sebe náhradníka. 

Informační schůzka k zájezdu proběhne 16. 4. 2019 od 15:00 hod. v TOTEMu Bolevec. 

Možnost rezervace míst, platba v hotovosti nebo podklady pro bezhotovostní platbu, prostor 
pro dotazy a upřesnění informací. Upozorňujeme, že místa nelze rezervovat před touto schůzkou. 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Máslová, tel.: 736 489 754, email: maslova@totemplzen.cz 

mailto:maslova@totemplzen.cz


 

 

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Slovácko je bohaté na historické památky. Svou stopu tu zanechali dávní lovci mamutů, 
Římané, vládci Velké Moravy, Židé, stavitelé zámků i lidoví umělci. Letos tuto oblast 
společně navštívíme, krásnou oblast Slovácka s jeho nejvýznamnějšími 
pamětihodnostmi a také kouzelnou přírodou Bílých Karpat.  

Vydáme se na Velehrad, bývalé hlavní středisko Velké Moravy, navštívíme hrad 
Buchlov ze 13. století, který ční na Chřibských kopcích. Slovácká kultura se nám 
představí ve skanzenu ve Strážnici. Historii si spojíme s tou naší i v metropoli Slovenska 
Bratislavě a nebude chybět ani procházka krásnou CHKO Bílé Karpaty nebo degustace 
vína nedaleko ubytování ve vinařské vesničce Bzenec.  

1. den: Plzeň – Pelhřimov – Bzenec  

2. den: Bzenec – Velehrad (+ skanzen) – Buchlov – Strážnice – Bzenec 

3. den: Bzenec – Bratislava – Bzenec  

4. den: Bzenec – Lázně Luhačovice – Bílé Karpaty – Bzenec 

5. den: Bzenec – Milotice – Mikulčice – Plzeň 

 

 

 

 

 

Informační schůzka k zájezdu proběhne 16. 4. 2019 od 15:00 hod. v TOTEMu Bolevec. 

Možnost rezervace míst, platba v hotovosti nebo podklady pro bezhotovostní platbu, prostor 
pro dotazy a upřesnění informací. Upozorňujeme, že místa nelze rezervovat před touto schůzkou. 
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