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KRÁĽOVÁ PRI SENCI – KOSTOLNÁ PRI DUNAJI – SENEC – BUDMERICE
Program:
O 07:00 hod odchod zo Žiliny do Kráľovej pri Senci, kde sa nachádza Múzeum včelárstva.
Prehliadka areálu múzea, ktoré už od roku 1975 zhromažďovalo dokumenty o vývoji včelárstva
a jeho expozícia predstavuje unikátne úle používané už od 17.storočia.
Vo veľkom včelíne nájdeme medomety, lisy na medzistienky a rôzne včelárske pomôcky.
Pokračovanie do Kostolnej pri Dunaji, kde je zriadená oáza sibírskeho tigra,
ktorej cieľom je jeho záchrana pred vyhubením.
V oblasti rieky Amur na rusko-čínskej hranici vo voľnej prírode žije už len pár kusov tigra ussurijského.
Zmenšovaním tajgy, zhoršovaním kvality životného prostredia, ale aj pytliactvo prispievajú k vyhynutiu
tak silného tvora, akým je tiger. V Kostolnej pri Dunaji nadácia vytvorila prostredie podobné prírodnému
prostrediu tigra a snaží sa zachrániť jeho existenciu, aby nevyhynul tak, ako sa to stalo tigrovi baltskému
alebo jávskemu, o ktorom majú poslednú správu z roku 1976.
12:30 hod odchod do Senca, kde na námestí stojí jedna z najstarších pamiatok mesta, Turecký dom,
postavený v 16. storočí. Jeho nevšedný vzhľad umocnený renesančnou atikou a valcovou nárožnou
vežou je ojedinelý. V Tureckom dome je umiestnené múzeum s dvoma expozíciami.
Jedna je venovaná živej a neživej prírode okolia Senca a druhá sa venuje dejinám od praveku po novovek.
Osobné voľno na obed alebo návštevu múzea.
14:00 hod odchod do Budmeríc, kde v Lindavskom lese dal Ján Pálffy so svojou 16-ročnou manželkou
v roku 1889 postaviť kaštieľ. Keďže Ján Palffy bol veľkým milovníkom poľovačiek,
kaštieľ pôvodne slúžil ako poľovnícky.
15:00 hod prehliadka romantického Palffyovského kaštieľa, ktorý je zasadený
do nádherného prostredia anglického parku.
17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.
CENA: 30 € /os. za zájazdový autobus, vstup do včelárskej paseky a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 1 €/ osoba
vstupné do kaštieľa, dobrovoľné vstupné do oázy tigra
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

