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             MDŽ ÚPLNE INAK: PARTIZÁNSKE – BRODZANY – JANOVA VES  
                      – KLÁTOVA NOVÁ VES - BOŠANY - PIEŠŤANY 

PROGRAM: 
07:00 hod odchod zo Žiliny do Partizánskeho, kde v miestnej časti Šimonovany  
stojí rekonštruovaný kaštieľ zo 14.-15. storočia. V čase svojho vzniku to bol vodný hrad,  

lebo stál na ostrove v strede slučky neandra rieky Nitry. Po krátkej fotostopke pri najstaršom zachovanom 

goticko-renesančnom šľachtickom sídle na Slovensku pokračovanie do centra Partizánskeho, 
ktoré nesie historický názov Baťovany. Jediné Ideálne priemyselné mesto na Slovensku  

vzniklo podľa jedinečného urbanizmu, za ktorým stála firma Baťa. Baťovany, ako sa mesto pôvodne nazývalo, 
boli utópiou, ktorá naozaj fungovala. Boli mestom, kde hrali princípy  pa logika dôležitú rolu. 
 

Predpoludním pokračovanie do Brodzian, fotostop pri pôvabnej renesančno-barokovej stavbe kaštieľa, 

ktorá je obklopená nádherným anglickým parkom s potôčikom a vzácnymi cudzokrajnými drevinami. 
Samotný kaštieľ je úzko spätý s osobou A.S. Puškina prostredníctvom jeho švagrinej, ktorá kaštieľ obývala 

v 19. storočí a neraz tu hostila Puškinovu ženu a deti, ako aj iné významné osobnosti vtedajšej ruskej literatúry. 

V historickom parku stoja portrétne sochy slovutných ruských a slovenských literátov. 
 

Pokračovanie do Klátovej Novej Vsi, osobné voľno a obed (za príplatok) v štýlovo zariadenom salaši,  
kde okrem tradičných jedál ponúkajú aj bezmäsité jedlá, či jedlá z rýb. 

Po dobrom obede alebo občerstvení pokračovanie v ceste a ďalšie fotostopky:  

Kaštieľ s rozsiahlym parkom v Janovej Vsi bol niekoľkokrát prestavaný a jeho poslední majitelia pri ňom 
vybudovali neobyčajne pôsobivý prírodno-krajinársky anglický park vytvárajúci malebné zákutia  

s priehľadmi do okolitej krajiny. Z parkovej architektúry sa dodnes zachoval len mostík s kovaným zábradlím. 
Živá je však spomienka na výnimočného človeka a ľudomila MUDr. Edmuda Nesneru, ktorý liečil ľudí bylinkami, 

ktoré aj sám pestoval. 
Vedľa hlavnej cesty v Klátovej Novej Vsi stojí opevnený kaštieľ – tvŕdza. Renesančnú stavbu  

s nárožnými valcovými baštami  z druhej polovice 16. stor. postavil pravdepodobne rod Novoveskovcov,  

ktorý bol v tých časoch majiteľom obce. Dnes slúži ako obradná sieň. 
V malebnom parku uprostred obce pri brehu potoka Vyčoma stojí barokový kaštieľ, ktorý dnes slúži  

ako školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave. 
V strede obce Bošany stojí barokový kaštieľ obklopený historickou zeleňou. Jeho interiéry 

slúžia na ubytovanie a sú zariadené čiastočne historickým a čiastočne moderným nábytkom. 

V Bošanoch je najvzácnejšou kultúrno-historickou pamiatkou veľký renesančný kaštieľ 
Bossányiovcov z roku 1550, ktorý vznikol prebudovaním staršieho hrádku. Nie je tajomstvom,  

že tu prenocovala aj panovníčka Mária Terézia. Nádherne zrekonštruovaný je dnes ponúkaný na predaj. 
Po fotostopkách pokračovanie do Piešťan, prehliadka mesta. 

18:45 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod. 
 

CENA: 29 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK 

                     Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 1 €/ osoba                                                                       
                           

 

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