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TRDLOFEST  V  SKALICI, 
MILOTICE - STRÁŽNICE – BAŤOV  KANÁL  

     
 

TERMÍN: 19.5.2018 
 

CENA: 22,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vyhliadková plavba loďou, vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo  Žiliny  o 6,15 hod., z P. Bystrice o 6,45 hod., po príchode na Moravu prehliadka zámku Milotice, perly 

juhovýchodnej Moravy–unikátne zachovaný komplex barokových stavieb a záhradnej architektúry. Expozícia po-

núka pohľad do životného štýlu a zvykov posledných  majiteľov rodu Seilern - Aspang: zariadené interiéry, zá-

mocký areál s čestným  nádvorím, jazdiarňou, koniarňou, dvoma oranžériami, francúzskym parkom a priľahlou 

bažanticou. 

 

Pokračujeme atraktívnou vyhliadkovou plavbou po Baťovom kanáli na lodi Ámos so sprievodcom, ktorý vás obo-

známi s históriou plavby na rieke Morave. Trasa vedie zo strážnického prístavu cez zámocký park k rieke Velička, 

cez plavebnú  komoru  najkrajšieho biotopu na tomto kanáli a pripomína plavbu po prítoku Amazonky. Zastavíme 

sa aj v pamiatkovej  rezervácii  ľudovej  architektúry – starobylej vinárskej dedinke Petrov, ktorá je známa hlavne  

výnimočným súborom pôvodných vínnych pivníc – Plže.  

 

Návšteva Skalice, bývalého kráľovského mesta, prehliadka historických pamiatok: dominanta – Kostol sv. Micha-

la, Rotunda sv. Juraja, Evanjelický kostol, mlyn bratov Pilárikovcov, nádherný Kostol najsvätejšej trojice, 

Loretánska  kaplnka so svetovým unikátom - sochou Loretánskej panny Márie zo vzácneho čierneho ebenového 

dreva. Sochy boli vyrobené len tri a jednu z nich, jedinú  nepoškodenú, nájdete  práve tu. Ďalšie dve boli odvezené  

do Talianska a Rakúska. Skalica  je unikátna počtom kostolov na takej malej ploche.  

V Skalici sa koná Trdlofest - deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady. Zažijeme pečenie maxitrdelníka, divadlo, 

moderovanú súťaž s Fazolnicou, súťaž v jedení trdelníka, budete mať možnosť pripraviť si vlastné minitrdlá, alebo 

si túto špecialitu kúpiť. Tento festival je tradične v Skalici dňom, kedy sa pod názvom„Staňte sa súčasťou Skalice“ 

otvára letná turistická sezóna a turisti môžu absolvovať bezplatné prehliadky jedenástich sprístupnených vzácnych 

pamiatok. Sú medzi nimi napríklad zrekonštruovaný Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Farský kostol sv. 

Michala a jeho veža, Dom kultúry, Rotunda sv. Juraja, technické pamiatky Ľadovňa a Mlyn bratov Pilárikovcov... 

Odchod do Žiliny o cca 19,00 hod. 

Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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