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MÚZEUM  SNP  BANSKÁ  BYSTRICA   
A  HOREHRONIE 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Školské výlety, zájazdy a exkurzie“ 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

 

CENA:  od 18,50 € 

Podľa počtu účastníkov a miesta nástupu 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,30 hod., po príchode do regiónu Horehronie návšteva Bystrianskej jaskyne, najvýznamnejšej v tejto 

oblasti. Známa je pozoruhodnými skalnými útvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako 

aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Prehliadkový okruh má dĺžku 580 m a je takmer 

bez prevýšenia (26 schodov). Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je cca 6°C. Bola vytvorená tektonicko-eróznou 

činnosťou a modelovaná podzemným tokom, ktorý momentálne preteká jaskynnými priestormi v hĺbke 15 až 20 m pod 

úrovňou prehliadkovej trasy. Počas prehliadky môžete vidieť tri priepasti s hĺbkou okolo 20 m.  
 

Pokračovanie do Čierneho Balogu, kde nás čaká zaujímavá jazda v drevených vagónikoch historickej Čiernohorskej 

lesnej železničky nádherným vidieckym prostredím a očarujúcou prírodou, sprevádzaná pískaním lokomotívy........ 

Navštívíme aj slobodné kráľovské mesto Banskú Bystricu, kde sa nachádza až 200 kultúrnych pamiatok a 2 národné kul-

túrne pamiatky. Medzi národné kultúrne pamiatky patrí Múzeum SNP s priľahlou expozíciou ťažkej vojenskej techniky z 

II. sv. vojny v prírode. Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu 

historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou každého celku sú panely obsahujúce stručné historické 

zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, viažúcich  sa 

k jednotlivým dejinným obdobiam, so stručnými popismi v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, rovnako ako aj 

krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré je možné spustiť na plazmových obrazovkách. Všetky fotografické a 

filmové informácie umocňujú dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. Súčasťou expozície sú 

aj dva krátke videoprogramy. V skanzene ťažkej bojovej techniky sa nachádzajú zbrane česko – slovenskej, nemeckej a 

sovietskej výroby. Pozornosť návštevníkov skanzenu pútajú: Česko-slovenský ľahký tank, ktorý úspešne zasahoval do 

bojov na úseku Strečno – Dubná Skala – Priekopa, Česko-slovenská 10 cm poľná húfnica, ktorá ako základný delo-

strelecký palebný prostriedok zasahovala do bojov na všetkých úsekoch povstaleckého frontu. K raritným exponátom sa 

radí guľometný vozeň z pancierového vlaku IPV-II Hurban, Sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 a ďalšie 

pozoruhodné exponáty.                                                                                                                                                                                           

Prechádzka historickým centrom, osobné voľno, odchod do Žiliny 

Pedagogický dozor -  zdarma 
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