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                      PSZCZYNA – GOCZALKOVICE - PISARZOWICE 
PROGRAM: 

06:00 hod. odchod zo Žiliny do Pszczyny, prechádzka po zámockom krajinárskom parku,  

v ktorom si milovníci prechádzok prídu na svoje.  
Park s obľubou využívajú novomanželia, ktorým poskytuje prekrásnu kulisu na svadobné fotografie.  

 
10:00 hod prehliadka zámku, ktorého architektúra pripomína „Versailles“.  Svedčí o tom nádherné  

kamenné schodisko, ktoré vedie  na prvé poschodie, ale aj „brána vyvolených“, ktorou prichádzali na zámok králi, 
cisári a kniežacia rodina.  

Interiéry sú zariadené dobovým nábytkom z prelomu 19. a 20. storočia pôvodným nábytkom, obrazmi, hodinami, 

zrkadlami, kobercami a dekoráciami, ktoré sú nádherne zrenovované. Najpôsobivejšia je okrem Knižnice  
Zrkadlová sieň, ktorá dnes slúži ako koncertná. V období I. svetovej vojny práve na pštinskom zámku  

prijímal nemecký cisár Viliam II. dôležité rozhodnutia o vojenských operáciách na frontách vojny.  
A práve v tomto období na zámku žila kňažná Daisy Hochberg von Pless, za slobodna Mary Theresa Olivia 

Cornwallis-West, ktorá bola považovaná za jednu z najkrajších žien svojej doby.  

Všeobecne však bolo známe jej pacifistické zmýšľanie: zo svojej spoločenskej pozície presadzovala  
lepšie zaobchádzanie s vojnovými zajatcami a sama napokon pracovala ako sestra Červeného kríža.  

 
Všeobecne bola známa lovecká vášeň pštinských kniežat. Zámok bol  v určitom čase vyhľadávaným strediskom 

lovov, na ktoré prichádzali aristokrati z celej Európy. Lovili  jelene a zubry. Aj dnes tu je zriadená ukážková  

Zubria obora. Z vyhliadkových mostíkov je možné sledovať chovanie a zvyky týchto zvierat.  
Na opačnej strane zámku v Nádražnom parku  je umiestnený skanzen, v ktorom sú umiestnené  

najvzácnejšie pamiatky dávnej regionálnej zástavby. 
Po prestávke na obed pokračovanie do Goczalkowic a Pisarzowic, návšteva záhradníctiev,  

ktoré ponúkajú pastvu pre oči: azalky, rododendrony a mnohé druhy kvitnúcich kríkov.  
Ak sa Vám niektoré zapáčia, môžete si nakúpiť. Po dobrom nákupe môžete občerstviť v čajovni  

pri japonskej záhrade. 

17:30 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod. 
 

CENA: 26 €/ os. doprava zájazdovým autobusom, sprievodca CK 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION do zahraničia 2,50 €/os. 

 

vstupné Dosp.os. +65 r. +75 r. 

Zámok  5,10 € 2,80  € 0,50 € 

audiosprievodca 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Aplikácia do mobilu 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Zubria obora 4,80 € 3,60 € 3,60 € 

skanzen 3,60 € 2,80 € 2,80 € 

Kombi lístok obora + skanzen 6,20 € 4,60 € 4,60 € 
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