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SKALICKÉ LETO,  
ZÁMOK  MILOTICE, BAŤOV  KANÁL, PETROV  

     

Zájazd z programu CK TRIP „Spoznávame regióny Slovenska a južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 29.8.2020 

Pre kolektív termín podľa požiadavky 

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

Možný príplatok: vyhliadková plavba loďou, vstupenky, cestovné poistenie 

Pre kolektív – cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta účtujeme skutočné km. 

PROGRAM: 

Odchod zo  Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto n.V. Po príchode na Moravu prehliadka rozpráv-

kového 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. 

 

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. Zastavíme sa aj v starobylej vinárskej dedinke Petrov, 

ktorá je známa hlavne pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry - výnimočným súborom pôvodných vínnych 

pivníc – Plží. Budovali si ich sami vinári od 15. st., v súčasnosti ich je takmer 80. 

 

Návšteva Skalice, bývalého kráľovského mesta, prehliadka historických pamiatok - exteriéry: dominanta – Kostol 

sv. Michala, Rotunda sv. Juraja, Evanjelický kostol, mlyn bratov Pilárikovcov, Kostol najsvätejšej trojice, Lore-

tánska kaplnka so sochou Panny Márie zo vzácneho čierneho ebenového dreva a ďalšie. Skalica je unikátna poč-

tom kostolov na takej malej ploche. Exkurzia vo výrobni trdelníka: prehliadka výrobne, historický výklad o pečení 

trdelníka, ochutnávka vína, limonád a trdelníka, vítanie v krojoch s hudbou. 

 

Skalické leto – tradičné podujatie na Námestí Slobody s témou Trdelník, pamiatky a tradície. Čaká vás zaujímavý 

program, ale aj predajné stánky s možnosťou nákupu. 

 

O cca 17,30 hod. odchod do Žiliny. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma. 
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