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Za doktorem Martinem po Velkých Karlovicích. 
Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Co můžete cestou vidět? Krásnou přírodu Beskyd, valašské dře-
věnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné v rožnovském skanzenu. Přímo 
na trase můžete navštívit muzea, zámky a hrady.  

Termín: pátek 29. 9. 2017.  

Nástupní místa: Dvůr Králové nad Labem, autobusové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – 

stanoviště pro nepravidelnou dopravu I. 7.00 - 7.15 hodin.   

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít přímého rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 5.07 hodin a s příjezdem do 

Hradce Králové v 6.51 hodin.  

Zajišťujeme svoz ze a do Staré Paky. Bus cyklo. Stará Paka, vlakové nádraží 5.35 hodin, Nová Paka, autobusové 

nádraží5.50 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.20 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.40 hodin. Přestup 

v Hradci Králové. 

Tento navržený spoj si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění toho-

to vlaku. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.   

Návrat: neděle 1. 10. 2017. 

Předpokládaný příjezd do Dvora Králové ve 20.00e hodin.  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem (včetně prodeje klasických nápojů) zajišťuje ARRIVA.  

Vedoucí je Jana Konířová, tel. 605 299 133. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasí-

lejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), 

prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou část-

ku 30,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: hotel APOLLO, Valašské Meziříčí nedaleko centra města, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního pří-

slušenství. Na hotelu je Wifi. 

Stravování: snídaně podle snídaňového jídelníčku. Večeře v hodnotě 000,- Kč lze objednat do 26.9.217. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou turistikou.  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Moravu. SOLÁŇ 863 m – „vrch umělců“. Vrch je od pradávna pova-

žován za jedno z nejkrásnějších míst v Beskydech. Panoramatické výhledy na Beskydy. Vycházka na vrchol. VEL-

KÉ KARLOVICE – po místech natáčení seriálu Doktor Martin. Karlovské fojtství je národní kulturní památkou, 

národopisné muzeum. Pozoruhodný dřevěný barokní kostel. KAROLINKA – soubor roubených staveb, sklárna. 

NOVÝ HROZENKOV – památky lidové architektury.  VALAŠSKÉ ME-

ZIŘÍČÍ – historické centrum je památkovou zónou.    

2. den: PUSTEVNY 1020 m – nejnavštěvovanější místo v Beskydech. Jur-

kovičovy dřevěné stavby jsou národní kulturní památkou. Vycházka k soše 

pohanského boha Radegasta, případně až na vrchol Radhoště. RADHOŠŤ 

1129 m – posvátná hora. Kaple a sousoší Cyrila a Metoděje, turistická chata. 

Panoramatické výhledy. HORNÍ BEČVA – rozlehlá horská obec. ROŽNOV 

POD RADHOŠTĚM – rozsáhlý skanzen, městečko, dolina a dědina.  

3. den: TEPLICE NAD BEČVOU – jedny z nejkrásnějších moravských 

lázní. Možnost prohlídky aragonitových jeskyní. HELFŠTÝN – rozsáhlý 

hrad, expozice historické mincovny a uměleckého kovářství. TROUBKY – 

obec na soutoku Moravy a Bečvy. TOVAČOV – renesanční zámek 

s proslulou Spanilou věží.  
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