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SKALICA,  MILOTICE,  BAŤOV KANÁL, 
STRÁŽNICE  A  PETROV 

     

 
TERMÍN: podľa požiadavky 

 
CENA: 19,50 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách. Po príchode do bývalého kráľovského mesta - Skalice, prehliadka historic-

kých pamiatok: dominanta – Kostol sv. Michala, Rotunda sv. Juraja, Evanjelický kostol, nádherný Kostol najsvä-

tejšej 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 bo-

li odvezené  do Talianska a Rakúska. Skalica  je unikátna počtom kostolov na takej malej ploche. Možnosť návšte-

vy tradičnej rodinnej výrobne skalického trdelníka s ochutnávkou trdelníka a vína. 

 

Prehliadka  zámku Milotice, perly juhovýchodnej Moravy–unikátne zachovaný komplex barokových stavieb a zá-

hradnej architektúry. Expozícia  ponúka pohľad do životného štýlu a zvykov posledných  majiteľov rodu Seilern - 

Aspang: zariadené interiéry, zámocký areál s čestným nádvorím, jazdiarňou, koniarňou, dvoma  oranžériami, fran-

cúzskym parkom a priľahlou bažanticou. V prípade záujmu prehliadka v kostýmoch.  

 

Pokračovanie do malebnej  Strážnice, prehliadka: námestie, ktoré bolo založené už po husitských vojnách, kostol 

sv. Martina s vyhliadkovou vežou, Strážnické brány – vystavané v dobe  tureckého  nebezpečia v 16. st., exteriéry 

zámku, ktorý bol pôvodne založený v 13. st. ako vodný hrad a mal strážnu  funkciu. V súčastnosti je to renesančný 

zámok s arkádami a zámockým parkom.  

 

Vyhliadková plavba po Baťovom kanáli na lodi Ámos so sprievodcom, ktorý vás oboznámi s históriou plavby na 

rieke Morave. Trasa vedie zo strážnického prístavu cez zámocký park k rieke Velička, cez plavebnú  komoru  naj-

krajšieho biotopu na tomto kanáli. Zastávka v pamiatkovej  rezervácii ľudovej  architektúry – starobylej vinárskej 

dedinke  Petrov, ktorá je známa  hlavne výnimočným  súborom  pôvodných vínnych pivníc – Plže, posedenie, od- 

chod na Slovensko. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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