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PONITRIE – ARBORÉTUM  MLYŇANY, 
NITRA, APPONYIOVSKÁ  KNIŽNICA 

    
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 27,- 
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 cca 5,30  hod. Po príchode do regiónu Ponitrie zastávka v unikátnom Arboréte Mlyňany, botanic-

kej inštitúcii, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku, jednu z najbohatších v strednej  

Európe. Arborétum  založil v r. 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi na ploche 40 ha. Je charakteristické výraznými 

terénnymi prevýšeniami, čo napomáha tvorbe malebných zákutí. Rozmiestnenie zbierkových plôch popri kľukatých 

cestičkách a v okolí sústavy jazierok s besiedkami robí celý objekt celoročne mimoriadne atraktívnym. V tomto 

období nás poteší záplavou rozkvitnutých jarných kvetov, magnólií, rododendronov a azaliek. V predajni si môžete 

zakúpiť rôzne okrasné rastliny, rododendrony, azalky, ihličnany, trvalky, okrasné trávy, skalničky....  

 

Pokračovanie do starobylej Nitry, najstaršieho mesta Slovenska. Prvé potvrdené historické zmienky sa datujú  na za-

čiatok  9. storočia, podobne ako Rím, stojí na siedmich  pahorkoch. Významnou a dominantnou stavbou je Nitriansky  

hrad a komplex historických budov na Pribinovom námestí, ktoré sa rozprestiera v okolí hradu. Nachádza sa tu socha 

kniežaťa  Pribinu, Františkánsky kostol s kláštorom, župný  dom, v ktorom sídli Nitrianska štátna galéria. Zaujímavá 

je socha Corgoňa držiaceho múr jednej z budov. Pred vstupom do opevnenia hradu stojí Mariánsky /Morový/ stĺp. To-

to súsošie dal postaviť biskup Eszterházy v roku 1750. Vzácna je aj Diecézna  knižnica, ktorá sa nachádza v budove  

kňazského  seminára. V parku pod hradom  stojí  socha sv. Cyrila a Metoda. Sprístupnená je expozícia Od veľkomo-

ravského valu k barokovému bastiónu, kde sú prezentované výsledky archeologického výskumu priamo na nálezisku. 

Prejdeme sa romantickými uličkami a zákutiami Horného mesta, areálom hradu, ktorý je najväčším stredovekým hra-

dom Slovenska, má štyri samostatné časti – katedrálu, biskupský palác, hospodárske budovy a vonkajšie opevnenie 

s jedinou vstupnou bránou.  Nitra je mestom mimoriadneho historického významu. V prvej tretine 9. storočia tu sídli-

lo knieža Pribina, mesto bolo vtedy jedným z centier Veľkej Moravy. 

 

Presun do zámku Oponice, kde navštívime jednu z najkrajších knižníc sveta. Mysteriózna miestnosť, trinásta komnata 

-tak jej hovoria návštevníci. Ukrýva v sebe knižný poklad, silný príbeh a neutíchajúcu energiu, ktorú pocítite po pre-

kročení prahu tejto miestnosti. V knižnici sa nachádzajú vzácne diela od roku 1515 do roku 1940. Z autorov zaujmú 

Macchiavelli, Petrarca, G.Bruno, Galilei, Da Vinci, Dumas, Balzac, Newton či Linné a mnoho ďalších. Založil ju vo  

Viedni gróf Anton Juraj Apponyi okolo roku 1770 a pôvodne mala okolo 30 000 zväzkov. 

Dozviete sa aj zaujímavé osudy členov rodu Apponyovcov, napríklad Geraldiny, kráľovnej zo Slovenska, ktorá spoji-

la svoj život s albánskym monarchom.  

Podľa záujmu prehliadka Apponyiho múzea s exponátmi rodu Apponyiovcov, zbierkou obrazov, dobovým mobiliá-

rom, poľovníckymi trofejami, sakrálnymi predmetmi....  

Po skončení prehliadky odchod do Žiliny 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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