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REGIÓN  HONT  -  ZNÁMY  AJ  NEZNÁMY 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

 
CENA: 32,50 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta – kolektív, cenu prispôsobíme počtu km. 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu smer Martin – Zvolen. Po príchode do regiónu Hont prehliadka zachova-

lých pozostatkov goticko - renesančnej protitureckej pevnosti, bývalého benediktínskeho kláštora Bzovík, ktorého dejiny 

siahajú ďaleko do stredoveku, do prvej polovice 12.st., svojho času najväčšieho feudálneho panstva Hontu. V r. 1530 kláš-

tor napadol a dobyl Žigmund Balassa, stredoslovenský oligarcha široko-ďaleko známy svojimi krutými a bezohľadnými 

spôsobmi. Mníchov sčasti pozabíjal, sčasti vyhnal a kláštor prestaval na protitureckú pevnosť, z pokojného miesta mod-

litieb sa stal hrad. Neskôr sa opäť dostal do rúk cirkvi, svoj niekdajší význam však už nedosiahol.   

 

Našou ďalšou zastávkou bude slovenský unikát – skalné domy v Brhlovciach, ktoré lákajú turistov z celého sveta. Sú po-

dobné ako obývané jaskyne Sacromonte v španielskej Granade a táto jedinečná kultúrna pamiatka získala v r. 1993 me-

dzinárodné ocenenie Europa nostra, ako prvá pamiatka Slovenska. 

 

Skalnaté svahy tejto lokality sa v minulosti využívali na pestovanie viniča, dnes už len minimálne. Pod vinohradmi sú v 

skalnej tufovej časti vyhĺbené pivnice, ktoré podľa historických prameňov slúžili ako úkryty pred turkami, z cirkevnej kro-

niky sa dozvedáme, že už pred r. 1673 sa tu v dobe najhlbšieho prenasledovania schádzali evanjelici na služby božie. Dnes 

slúžia na uskladnenie vína a ponúkajú možnosť zažiť degustáciu s obedom v tejto jedinečnej a neopakovateľnej atmosfére 

čarovných vínnych pivníc ručne tesaných do tufovej skaly v krásnej prírodnej scenérii skál a divokej prírody. 

 

Radi si z výletov vozíte produkty od lokálnych výrobcov? Navštívime totiž rodinnú lisovňu oleja, kde z miestnych surovín 

vyrábajú rôzne, za studena lisované oleje a viacero druhov domácej horčice, ktoré si môžete kúpiť. Čaká vás nielen pre-

hliadka výrobne, skladov, ukážka lisovania, ale aj ochutnávka. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií, napríklad, ktorý 

olej je vhodný do krupičnej kaše.... 

 

Na záver zavítame do unikátnej galérie takmer 400 masiek z celého sveta – afrických, ázijských, amerických, aj novodo-

bých európskych, kde nájdete napríklad až 5 tisíc rokov starú masku z Egypta, ktorá sa používala pri mumifikácii, masky 

zo Srí Lanky, originálnu masku vyrobenú pre tanečnice Lady Gaga do videoklipu Guy... Nahliadneme aj do malého etno-

grafického múzea s pôvodným zariadením a originálnymi krojmi, ktoré vás prenesú do 19.st. Pozrieme si aj Keltské obyd-

lie, ktoré postavili študenti z rôznych krajín Európy ako ukážku tradičných zručností a práce s prírodnými materiálmi. 

 

Odchod do Žiliny o cca 17,00 hod. 

 

 Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava  
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