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SEREĎ  -  MÚZEUM  HOLOKAUSTU 
BUDMERICE, TRNAVA  -  SLOVENSKÝ   MALÝ  RÍM 

    
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

                                                                     CENA: 29,50 € 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: vstupenky 

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

                                                                      PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po Piešťany. Po príchode do Serede prehliadka Múzea holokaustu, ktoré 

vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní 

slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území 

Poľska. Cieľom múzea je vypracovať sa na poprednú inštitúciu v oblasti boja proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii, 

pripomínať si životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Jeho súčasťou je stála expozícia s dobovými dokumentami, 

predmetmi a fotografiami. 

Bývalý pracovný a koncentračný tábor Židov v Seredi predstavuje autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu 

„riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu 

a rasového násilia sa zrodila myšlienka vyhlásiť objekty piatich barakov pracovného a koncentračného tábora za národnú 

kultúrnu pamiatku a následne v nich vybudovať múzeum holokaustu. Prehliadka trvá cca 2 hod. vrátane filmu s výpove-

ďami pamätníkov a prednášky na vybranú tému. 

 

Návšteva romantického kaštieľa Budmerice, donedávna pre verejnosť neprístupného, obdivovať sme mohli len nádherný 

exteriér pripomínajúci zámky vo francúzskom údolí Loire, ktoré mu slúžili ako inšpirácia. Na Slovensku nenájdete zámok 

alebo kaštieľ, ktorý by mu mohol v kráse exteriérov konkurovať. Prehliadku interiérov začneme vo vstupnej hale s výraz- 

ným schodiskom. Postupne navštívime miestnosti s bohatou obrazovou výzdobou. Najvzácnejší exponát má vyše 120 r. a 

je to kópia známej Rubensovej maľby jeho dcéry. Spodnému poschodiu dominuje uvítací salónik s krásnym výhľadom do 

parku. Unikátom je manželská posteľ prvého majiteľa, prvá v našich končinách. Druhý majiteľ, s povážlivou povesťou 

mal až osem manželiek. Jednou z nich bola francúzka Loise, ktorá mu oplatila jeho nevernosť priamo na zámočku. Jej 

slávnym milencom bol Antoine de Saint Exupéry.  

 

Pokračovanie do Trnavy – mesta s množstvom kostolov, kostolíkov, historických pamiatok a artefaktov, nazývaného Ma-

lý Rím. Je jedným z našich najstarších a najkrajších stredovekých miest. Už v 9. st. tu existovalo niekoľko osád s pôvod-

ným slovanským obyvateľstvom a viedli tadiaľto aj dôležité obchodné cesty. Prehliadka centra, osobné voľno, odchod do 

Žiliny. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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