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BÝVALÉ HLAVNÉ MESTO CHORVÁTSKA VARAŽDIN A HRAD TRAKOŠČAN                          

 

Program: 
1. deň: 27.08.2022 sobota  (noc z piatka na sobotu) 

            00.00 hod. - Ružomberok, železničná stanica 
            00.45 hod. - Martin, zastávka MHD OC TULIP   

            01.15 hod. - Žilina, zastávka MHD pri železničnej stanici 

            02.15 hod. - Trenčín, železničná stanica 
            03.15 hod. - Trnava, železničná stanica 

            04.00 hod. - Bratislava, DK Istropolis 
Cca o 09:00 hod. príchod do Varaždina. Po príchode uloženie batožiny na hoteli  

a prehliadka "malej Viedne" . 

Dopoludnie strávime návštevou historického centra mesta, ktoré až do mohutného požiaru v r. 1776  
bolo prvým hlavným mestom Chorvátska. Bohaté maďarské a chorvátske aristokratické rodiny  

si tu postavili nádherné barokové a rokokové paláce, ktoré dodnes zdobia ulice mesta.  
Draškovičov palác v rokokovom štýle, v minulosti sídlo chorvátskeho bána Franja Nádasdyho  

a chorvátskeho parlamentu, rokokový palác francúzskeho rodu Sermage, v ktorom môžete navštíviť obrazovú 

galériu, rokokový Patačićov palác, osobitý palác Herzer, o ktorého zvláštnostiach  
si porozprávame, Varaždínsky župný palác – dnes sídlo Varaždínskej župy, Palác Erdody,  

ktorý je najrozmarnejším barokovým palácom na ploche až 3200 m2 a niekoľko meštianskych domov,  
z ktorých jedným z najpôsobivejších je renesančný dom Ritz zo 16. storočia s arkádami. 

 
Dominantou námestia kráľa Tomislava, nazývaného nie inak ako Korzo, je budova radnice zo 16. storočia  

s dodnes používaným kamenným erbom mesta z 15.st. potvrdeným kráľom Matejom Korvínom. 

Námestie tradičných remesiel má svoje genius loci. Nájdete tu klobučníkov, keramikárov, ale tiež kováča,  
ktorý vám s úsmevom vyrazí pamätnú mincu pre spomienku. 

Magnetom Varaždína je feudálna pevnosť, odpradávna nazývaná Starý zámok (UNESCO)  
postavená od 12. do 19. storočia a  situovaná v anglickom parku obklopenom mohutnými valmi.  

Najstaršou časťou pevnosti je Lisákova veža. 

 
Varaždín je tiež „malým Rímom“ – z niekoľkých kostolov a kláštorov stojí za povšimnutie   

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie. 

Jedinečný festival Špancirfest (foto z festivalu zdroj spancirfest.com) premieňa v lete  

celé  historické jadro Varaždína na liaheň zábavy, smiechu, kulinárskych chutí a vôní  
s bohatým hudobným, divadelným a zábavným programom. 

2. deň: 28.08.2022  - nedeľa 

Po raňajkách odchod do historického regiónu Zagoria, kde sa nachádza skvost kultúrneho, historického  

a architektonického dedičstva Chorvátska – hrad Trakoščan, postavený v 13. storočí v románskom slohu.  
Súčasnú novogotickú podobu nadobudol v polovici 19. storočia. 

V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko. 
Príchod na Slovensko v nočných hodinách podľa miest výstupu: Bratislava-DK Istropolis, 

Trnava-železničná stanica , Trenčín-železničná stanica, Žilina-zastávka MHD pri železničnej stanici, Martin-zastávka 

MHD OC TULIP, Ružomberok- železničná stanica. 
 

Cena: 159 €/osoba za dopravu autobusom, ubytovanie s raňajkami v 2-lôžkovej izbe, sprievodcu CK ma3oska 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie  
                              Vstupné na hrad Trakoščan 40 HRK 

 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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