NAŠE DOUBRAVA ZVE SOUSEDY NA ZÁJEZD DO VIZOVIC A LUHAČOVIC
ZÁJEZD V KVĚTNU SE VYDAŘIL!!!
Vážení a milí sousedé, je nám velkým potěšením informovat vás, že pojedeme v sobotu 21. 9. 2019 na
zájezd do Vizovic a Luhačovic. Ve Vizovicích navštívíme významného českého výrobce alkoholu likérku
Rudolfa Jelínka. Seznámíme se s více než 400 letou tradicí výroby destilátu na Valašsku, s historií a
tradicí firmy Rudolf Jelínek. Závěr exkurze jak jinak bude patřit ochutnávce destilátů. Ochutnávka
destilátů není nutnou podmínkou účasti exkurze ani zájezdu, je volbou každého účastníka zájezdu.
Jsme přesvědčeni, že po prohlídce prostor, technologií, postupů a všeho co je spjato jak s výrobou
destilátu, tak i s dlouholetou tradicí firmy Rudolfa Jelínka, bude jen velmi těžké pro kohokoli degustaci
odmítnout. V době naší exkurze bude otevřena i podniková prodejna, proto bude ponechán časový
prostor pro případný nákup.
Pevně věříme, že uděláme radost všem milovníkům čokolády. Navštívíme čokoládové království.
Seznámíme se s historií čokolády, zpracováním kakaových bobů, uvidíme výrobu lahodné čokolády.
Podíváme se na práci s pralinkovými a figurkovými formami. Na závěr této exkurze potěšíme naše
chuťové pohárky o ochutnávku čerstvě vyrobené pralinky.
Navštívíme Luhačovice největší moravské lázně s tradicí lázeňské péče již od 17. století. Kolonády,
rozlehlé parky s fontánami a upravenými vycházkovými cestami, léčivé prameny, pavilony, které jsou
obklopeny nádhernou přírodou Bílých Karpat. Lázeňské město Luhačovice je oblíbeno pro své prameny
Aloiska, Ottovka, Dr. Šťastného, Sv. Josefa, Viola. Mezi nejznámější přírodní, léčivé minerální vody patří
Vincentka. O tom svědčí také historický fakt, že Vincentka byla servírovaná i na císařském dvoře a ve
vídeňských kavárnách. Ochutnat Vincentku budeme moci v teplé i studené podobě. K odpočinku a
relaxaci je možno pobýt v lesním tichu u Jezírka lásky, které je ukryto v hustém smrkovém lese, a je
dostupné s upraveným okolím a lavičkami s altánem. Díky slovenskému architektovi Dušanu
Jurkovičovi uvidíme luhačovickou lázeňskou architekturu, inspirovanou valašskými a slovenskými
lidovými stavbami s hrázděnými zdmi, secesními dekory, výraznou barevností. Děkujeme obci za
přispění na zájezd.
Neodkládejte své rozhodnutí jet s námi na zájezd na poslední chvíli, neboť místa v autobuse se rychle
plní!

KDE:

VIZOVICE
RUDOLF JELÍNEK
ČOKOLÁDOVNA
LUHAČOVICE

KDY:

V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019

VSTUPNÉ:

EXKURZE R. JELÍNEK SENIOR S DEGUSTACÍ 100KČ BEZ DEGUSTACE 80KČ
EXKURZE R. JELÍNEK PLNÉ VSTUPNÉ S DEGUSTACÍ 120KČ BEZ DEGUSTACE 100KČ
EXKURZE ČOKOLÁDOVNA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 120KČ/OSOBA

CENA:

295KČ ZA DOPRAVU + VSTUPNÉ

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDU A JEHO ZAPLACENÍ:

E-MAIL: INFO@NASEDOUBRAVA.CZ
MOBIL: 602 755 179
PANÍ JIŘINA FERENČÍKOVÁ

V květnu jsme byli na zájezdě v Lošticích a v Olomouci. Navštívili jsme vyhlášené Muzeum olomouckých
tvarůžků A. W. Seznámili jsme se s historií výroby Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů do
současnosti, s tradicí rodinné společnosti A. W. spol. s r.o. V podnikové prodejně jsme si nakoupili
v různých baleních a zpracování jediný původní český sýr s charakteristickou vůní - tvarůžek.
Poté co jsme si pochutnali na teplém obědě, jsme se přepravili do Olomouce, kdy jsme navštívili
Arcibiskupský palác, který je příkladem barokní palácové architektury na Moravě. Oficiální sídlo
olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo kudy kráčely dějiny, místo, které hostilo mnoho významných
osobností, například zde pobýval i prezident Václav Havel. Od pana průvodce jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací z historie dění v Arcibiskupském paláci až do současnosti.
S návštěvou Olomouce byla spojena i návštěva Arcidiecézního muzea, prohlédli jsme si originály
výtvarných děl olomoucké arcidiecéze, sochy, náboženské předměty, v horním patře okrouhlé věže
zřízenou domácí prelátskou kapli a zdobený arcibiskupský kočár. Slavnostní ceremoniální kočár
zakoupil olomoucký biskup Ferdinand Julius Troyer v roce 1746 ve Vídni. Původ kočáru je spojován
s vyslancem francouzského krále Ludvíka XV. u císařského dvora – Louisem Franςiosem Armandem du
Plesis, vévodou de Richelieu. Předpokládá se, že kočár vznikl přímo v pařížských dílnách v první
polovině 18. století. V sousedství arcidiecézního muzea na Václavském náměstí jsme si prohlédli
katedrálu Svatého Václava, která od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR, její 100,65 m
vysoká hlavní věž je druhou nejvyšší kostelní věží v Česku. Letní počasí nám přálo po celou dobu
zájezdu. Na rozdíl od Doubravy kde byla v době našeho zájezdu prudká dešťová přeháňka, nám po
celou dobu svítilo sluníčko a nespadla jediná dešťová kapka. Autobusem provoněným tvarůžkovým
aroma jsme ve večerních hodinách přijeli do Doubravy. Během cesty zpátky panovalo nadšení ze
zájezdu, proto také padaly návrhy a prosby, abychom ještě letos uspořádali alespoň jeden zájezd.
Užijte si společně s námi, pojeďte s námi na zájezd za poznáním Vizovic a Luhačovic!
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.
www.nasedoubrava.cz

