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JASKYŇA DRINY, HRAD ČERVENÝ KAMEŇ,
DOLNÁ KRUPÁ - MEDOLANDIA A ROZÁRIUM

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“

Jaskyňa Driny – hrad Červený Kameň – kaštieľ Dolná Krupá – Medolandia - Rozárium
TERMÍN: 5.6.2021
Pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 29,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu prispôsobíme podľa počtu skutočných km
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Piešťany. Najskôr nás čaká prehliadka jaskyne Driny v Smolenickom
krase, jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku. Interiér pozostáva z úzkych puklinovitých chodieb, podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené
sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, napĺňané
presakujúcou atmosférickou vodou. Prehliadkový okruh má dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m, 151 schodov a trvá asi 35 min.
Teplota v jaskyni je 7,1 až 7,8°C.
Pokračujeme návštevou hradu Červený Kameň, ktorý sa pokladá za jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva. Pôvodný hrad z 13.st. bol prebudovaný na reprezentačné šľachtické sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov. V jeho priestoroch je zriadené múzeum dokumentujúce život šľachty a spôsob ich bývania, stála expozícia nábytku
a zbraní, priestory historickej knižnice, hradnej lekárne a rytierskej sály, Salla Terena – zimná záhrada, obrazáreň s unikátnymi dielami slovenskej a európskej proveniencie, pivnice a obranný systém hradu.
Presun do Dolnej Krupej, kde si pozrieme jedno z mála špecializovaných múzeí v Európe zamerané na komplexnú archívnu dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Nachádza sa v kaštieli, ktorý patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Vo svojej dobe sa vďaka pôvodne zemianskemu rodu Brunsvikovcov stala
Dolná Krupá miestom, ktoré sa aj za hranicami monarchie preslávilo umeleckými zbierkami, obrazovou galériou, bohatou
knižnicou, zbierkami minerálov a nádherným parkom. Podľa ústnej tradície rodiny tu Ludwig van Beethoven skomponoval
svoje najznámejšie klavírne dielo Sonátu mesačného svitu. Kaštieľ bol obľúbeným miestom pobytu tohoto klavírneho virtuóza a majstra improvizácie. Príslušníci nástupníckeho rodu Chotek sa zasa zaslúžili o rozkvet poľnohospodárstva. Panstvo preslávila najmä Mária Henrieta Choteková, dodnes známa ako „ružová grófka“ svojim rozáriom s viac než 6000 koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou Severokrajných ruží. Svoje ruže exportovala do celej Európy, USA a Kanady.
Po prehliadke kaštieľa a rozária spoznáme svet medu a medoviny, kde ochutnáme najlepšie nápoje z medu za sprievodného
slova majstra medovinára, ktorý nás uvedie do tajov výroby medoviny. Súčasťou exkurzie je kompletná prehliadka exkluzívnych interiérových aj podzemných priestorov s ochutnávkou 2 druhov medoviny.
Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod do 21,00 hod.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

