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KLÁTOVA NOVÁ VES - BOŠANY - TRNAVA - BRATISLAVA
Program:
O 07:00 hod odchod zo Ţiliny cez Prievidzu a Partizánske do Klátovej Novej Vsi, kde stoja dva kaštiele:
jeden renesančný a jeden barokový. Keďţe nie sú verejnosti prístupné, zaradili sme ich do nášho
programu zájazdov „čierne diery“, aj keď tieto rozhodne čierne nie sú.
Barokový kaštieľ je umiestnený v malebnom parku a predpokladá sa, ţe je z polovice 18. storočia.
Po skonfiškovaní v roku 1945 slúţil ako škola, od r. 1977 je vo vlastníctve Slovenského štatistického úradu
a od r. 1986 slúţi ako školiace stredisko.
Renesančná tvrdza Novoveskovcov dlho slúţila ako sýpka a sklad, napriek tomu si uchovala pôvodný vzhľad.
Obec je vyuţíva ako obradú sieň a na kultúrne účely.
Po fostopke pokračovanie do Bošian, ktoré zveľadil Tomáš Baťa. A keďţe mu Bošany boli malé, rozhodol
o postavení Partizánskeho. Aj v Bošanoch nájdeme dva kaštiele. Renesančný je nádherne zrekonštruovaný,
neďaleký druhý kaštieľ postavili v neskorobarokovom slohu. Po fotostopke odchod do Trnavy.
Po príchode prehliadka mesta s miestnym sprievodcom na tému „Baroková Trnava“.
Počas prehliadky mesta vstúpime do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorá minulosti neslúţila iba duchovnu,
ale aj vzdelávaniu. Uţ 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 záţitok z prehliadky tohoto chrámu.
V meste, ktoré má prívlastok „Rím severu“ je mnoho stredovekých a barokových pamiatok, kostolov,
univerzita, technické pamiatky a ďalšie zaujímavosti. Počas osobného voľna si môţete vychutnať
predvianočnú atmosféru mesta.
Neskôr popoludní pokračovanie do Bratislavy, ktorá uţ tieţ dýcha predvianočnou atmosférou a ponúka
návštevu viacerých múzeí. Tu si moţno urobiť svoj program, alebo absolvovať program so sprievodcom CK,
počas ktorého navštívite Bratislavský hrad.
Klenotnica na hrade prezentuje dekoratívne a reprezentačné ako aj úţitkové predmety, najčastejšie pouţívané
pri stolovaní, pochádzajúce predovšetkým zo Slovenska, Rakúska a Nemecka
z obdobia od 17. do prvej polovice 20. storočia.
18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Ţiliny do 21:00 hod.
CENA: 36 € /os. za zájazdový autobus, miestneho sprievodcu v Trnave
a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: UNION domáce poistenie 1 €/ osoba
vstupné
dosp.os. + 65 r.
ZŤP
Historické múzeum a Klenotnica 10 €
4€
zdarma
vstupné len Klenotnica
3€
2€
zdarma

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

