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REGIÓN TEKOV – ZNÁMY AJ NEZNÁMY

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“
TERMÍN: 29.5.2021
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 upravíme podľa skutočných km.

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5.45 hod., možnosť nástupu smer Martin – Žiar nad Hronom. Po príchode do regiónu Tekov navštívime
najskôr Želiezovce – mesto so srdcom Esterházy. Čaká nás tu skutočne mimoriadne zaujímavé putovanie históriou v podaní
úžasného miestneho historika. Dozvieme sa o grófskej rodine Esterházyovcov, hlavne o Jánovi Karolovi, ktorý sa zaslúžil
o hospodársky rozkvet a jeho manželke Rozine, ktorá pozvala odborníkov z Viedne, aby okolo kaštieľa vybudovali krásny
anglický park. O vzťahu Jána Karola k Želiezovcam svedčí aj fakt, že je pochovaný v Galante, ale jeho srdce je pochované
tu, v rodinnej hrobke. Pozrieme si múzeum Soví zámoček, múzeum s expozíciou rodu Esterházyovcov, pamätnú izbu Franza
Schuberta, ktorý tu žil a tvoril, dokonca si môžete zahrať na jeho klavíri. Slávnym rodákom je Eduard Sacher, tvorca slávnej Sacherovej torty a zakladateľ siete Sacherových hotelov. Originálnu tortu podľa pôvodného receptu môžete aj ochutnať.
Želiezovce poznajú aj archeológovia na celom svete kvôli kultúre z neolitu. Nálezy z tohto obdobia, ale aj z doby bronzovej,
rímskej a stredoveku sú vystavené v Mestskom múzeu.
Región Tekov má aj svoje tajomstvá. Jedným z nich je kostolík z 12.st.v Kalinčiakove, ukážkový príklad románskeho slohu,
patrí k najkrajším a najautentickejším sakrálnym pamiatkam z románskeho slohu na Slovensku. Ďalším prekvapením malebného kraja je Horšianska dolina so skalnými bralami vysokými 20 až 30 m. Pôvod doliny sa spája s legendou o obrovi, ktorý
ju z lásky vyhĺbil pre svoju manželku. Obryňa sa vraj dodnes ako hmla vznáša nad korytom rieky a ticho nazerá do príbytkov v svojráznej dedinke Horša, kde akoby sa zastavil čas, ponad biele domčeky s nahnutými strechami, ktorých vstupné
oblúky zdobia storočné cifry.
Pokračovanie do malebného okresného mesta Levice, dominantou je strážny hrad z 13.st. postavený na ochranu obchodných
ciest vedúcich k stredoslovenským banským mestám. Najrozsiahlejším objektom je Dobóov kaštieľ, sídlo Tekovského múzea. Prejdeme sa historickým centrom s mnohými pamiatkami a kostolmi, reprezentačnou synagógou, záujemci môžu vystúpiť na rozhľadňu so 7 m vysokým krížom, ktorá sa týči nad centrom mesta na Kalvárii.
Dnes ešte navštívime jednu z najvýznamnejších pamiatok Slovenska – Benediktínsky kláštor Hronský Beňadik. Podľa archeologických výzkumov už v období Veľkej Moravy sídlili na tomto mieste vyspelé slovanské kmene. Zakladajúca listina
kláštora je z r. 1075, odkedy plnil nezastupiteľnú úlohu ako hodnoverné miesto na vydávanie písomností, overovanie listín,
riešenia majetkovoprávnych sporov, archiváciu a deponovanie cenností, až do konca feudalizmu. Po moháčskej porážke
kláštornú komunitu rozpustili, kláštor zanikol a vyrástla z neho mohutná renesančná pevnosť. Od r. 2015 je v správe Nitrianskeho biskupstva. Za múrmi baziliky sa v kaplnke nachádza pre kresťanov drahocenná relikvia Božej krvi, benediktínom ju
daroval Matej Korvín, ktorý ju mal od pápeža Pavla II. Medzi najnovšie významné udalosti patrí povýšenie chrámu sv. Benedikta na Baziliku minor sv. otcom Františkom v r. 2019. Po skončení prehliadky si atmosféru starobylého kláštora môžete
vychutnať v čajovni pri šálke bylinkového čaju.
O cca 17,30 hod. odchod do Žiliny.

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

