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                               PREDVIANOČNÁ TRNAVA A BRATISLAVA 

Program: 

O 06:00 hod odchod zo Žiliny do Trnavy 
09:00 hod prehliadka mesta s miestnym sprievodcom na tému „Baroková Trnava“.  

Počas prehliadky mesta vstúpime do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorá minulosti neslúžila iba duchovnu, 

ale aj vzdelávaniu. Už v 17.stor. bola miestom univerzitného vzdelávania a konali sa tu dokonca aj divadelné 
predstavenia. Klenotom interiéru je kolosálny celodrevený ústredný oltár, ktorý patrí k najväčším a najkrajším 

svojho druhu v Európe a je najvyšším oltárom na Slovensku. 
Fascinujúca výzdoba presbytéria, ktorú tvoria  aj posmrtné štíty – mortuáriá -  Esterházyovcov,  

ktorí padli v boji proti Turkom pri Vozokanoch, umocňuje zážitok z prehliadky tohoto chrámu. 

V meste, ktoré má prívlastok „Rím severu“, mnoho stredovekých a barokových pamiatok, kostolov, univerzitu, 
technické pamiatky a ďalšie zaujímavosti, možno počas osobného voľna pri chutnom obede  

vychutnať pohár dobrého vína.  
 

14:00 hod pokračovanie do Bratislavy, ktorá hostí svetovú výstavu „Poklad Inkov“.  

Najväčší zlatý poklad sveta rozpráva príbeh vládcov ríše Inkov, ktorá zrodila najodvážnejších bojovníkov.  
Mnohé originálne predmety dopĺňajú predmety zapožičané z Národného múzea v Prahe,  

ako aj modely reálnych stavieb a rituálnych miest. 
Turisti, ktorí o „Poklad Inkov“ záujem nemajú, môžu navštíviť Klenotnicu, ktorá prezentuje dekoratívne 

a reprezentačné ako aj úžitkové predmety, najčastejšie používané pri stolovaní, pochádzajúce predovšetkým  
zo Slovenska, Rakúska a Nemecka z obdobia od 17. do prvej polovice 20. storočia. 

  

Po prehliadke výstavy na Bratislavskom hrade presun do historického centra, 
prechádzka vianočne vyzdobeným mestom s možnosťou posedenia pri kávičke a nejakej vianočnej dobrote. 
 

18:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod. 
 

CENA: 33 € /os. za zájazdový autobus, miestneho sprievodcu v Trnave  
                    a sprievodcu CK 

 

Nepovinný príplatok: UNION domáce poistenie 1 €/ osoba 
 

vstupné                                    dosp.os.    + 65 r.      ZŤP        
Poklad Inkov                               15 €          12 €        15 €       

Historické múzeum a Klenotnica    10 €            4 €     zdarma 
vstupné len Klenotnica                   3 €            2 €     zdarma 

                                                                      

                           

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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