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NÁRODNÝ  ŽREBČÍN  A  ZÁMOK 
TOPOĽČIANKY, ARBORETUM  MLYŇANY   

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

 
TERMÍN: 1.5.2018 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE A V ZUBREJ ZVERNICI 

 

CENA: 21,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6.30 hod. Najskôr navštívime Topoľčianky, v Národnom žrebčíne sa koná tradičný Deň otvore-

ných dverí – zahájenie turistickej sezóny. Záujemci si môžu pozrieť stajne piatich plemien vzácnych koní – lipican, 

hucul, shagya arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Počas dopoludnia prebehnú verejné tréningy, uvidíte 

spôsob práce s parkúrovými, drezúrnymi či voltížnymi koňmi. Otvorená je hipologická expozícia, možnosť občerstve- 

nia v stánkoch, jazda na kočoch. Château Topoľčianky – prehliadka pivníc a archívu zdarma,  zvernica, kde uvidíte 

najväčšie cicavce Európy, zubry hrivnaté, ktoré môžu vážiť až jednu tonu. Okrem pozorovania pri rannom kŕmení sa 

dozviete zaujímavosti o ich živote a o histórii zvernice.  

Návšteva zámku – monumentálny renesančný objekt, letné sídlo Habsburgovcov a neskôr sídlo československých pre-

zidentov. Expozícia vzácneho nábytku, bytových doplnkov, obrazov, dobových portrétov, hodín, keramiky, zbraní,  

kobercov, vyšívaných orientálnych závesov. Všetok mobiliár zámku je pôvodný -  tak, ako ho tu zanechali poslední 

šľachtickí majitelia zámku a panstva – arcivojvoda Jozef August Habsburský s manželkou Augustou, vnučkou cisára 

Františka Jozefa I. pri svojom odchode v r.1918. 

Prehliadka Arboréta Mlyňany - botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných  drevín na Slo-

vensku, jednu z najbohatších v  strednej  Európe. Najväčšou a najstaršou časťou je Ambróziho park so stredozemskou 

vegetáciou a kaštieľom. Mimoriadne atraktívny park je najkrajší v tomto období, zakvitnutý množstvom kvetov a ro-

dodendronov, s malebnými zákutiami, besiedkami a sústavou jazierok. 

 

Odchod do Žiliny. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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