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DEŇ V JEDNOM MESTE - ZVOLEN ,
KREMNICKÉ BANE, SV. ANTON, VÍGĽAŠ, HRONSEK

Zájazd z programu CK TRIP „Deň v jednom meste a jeho okolí“ na motív našej cestovateľky
TERMÍN: 28.5.2022
Kolektív – termín podľa požiadavky

CENA: 32,50
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
možný príplatok: vstupenky

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu smer Martin – Turčianske Teplice. Našou prvou zastávkou bude krásne
miesto pri Kremnických Baniach, kde stojí starobylý kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý navštívil aj cisár Jozef II. s bratom
Leopoldom. Pri obrannom múre kostola nájdeme malý pamätník, kameň označujúci geografický stred Európy. Pri príležitosti vzniku SR tu položili aj základný kameň Slovenskej štátnosti. Pokocháme sa krásou okolitej prírody a pokračujeme do
Svätého Antona. Tu navštívime honosný kaštieľ, dostavaný v r. 1750, úzko spätý s rodom Koháry a Coburg. Salóny bohato
zariadené pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Legenda hovorí o symbolike
kalendára, pôvodne mal 4 vchody /ročné obdobia/, 7 arkád /dni v týždni/, 12 komínov /mesiace/, 52 izieb /týždne/ a 365
okien /dni v roku/. Súčasťou prehliadky kaštieľa je aj poľovnícka expozícia s diorámami zvierat. Prehliadka múzea nás
oboznámi s dobovým bývaním šľachty, aj s vývinom poľovníctva na Slovensku.
V údolí rieky Slatina neďaleko Zvolena sa rozprestiera dedinka Vígľaš, nad ktorou sa hrdo týči vígľašský zámok. Počiatky
obývania skalného brala siahajú až do raného stredoveku, kedy sa tu nachádzalo slovanské hradisko, neskôr kláštorný objekt templárov. Prvé písomné zmienky o budovaní zámku siahajú do dôb Ľudovíta I., postupom času tento historický monument dokončuje Žigmund Luxemburský a prestavuje ho na poľovnícky zámok. Spolu s manželkou Barbarou Celjskou
zakladajú Rád draka a zámok sa stáva miestom stretávania jeho prívržencov. Časom zasa miestom oddychu, o čom svedčia dokumenty z čias vlády kráľa Mateja Korvína, v druhej polovici 16. st. zohral významnú úlohu v protitureckých bojoch, zmocnili sa ho aj povstalci, spravovali feudálne rodiny, na istý čas patril panstvám Csákyovcov či Esterházyovcov,
ktorí ho prestavali na hradný kaštieľ. Ničivé boje II.sv. vojny ho zmenili na ruinu, ktorú v dezolátnom stave začala v r.
2009 opravovať súkromná spoločnosť. Veľkorysá rekonštrukcia prináša návštevníkom návrat do obdobia gotiky, renesancie i baroka a je aristokratickým skvostom nielen regiónu, ale aj Slovenska. Obľúbené sídlo piatich uhorských kráľov si
pozrieme so sprievodom a odborným výkladom.
Zastávka vo Zvolene, jednom z najstarších miest Slovenska s bohatou históriou. Udelením privilégií kráľom Belom IV. sa
stal slobodným kráľovským mestom. Prechádzka historickým centrom: Námestie SNP, Finkova kúria, kostoly a meštianske domy, majestátny zámok, osobné voľno.
Na Slovensku sa zachovalo 5 evanjelických artikulárnych kostolov, jedným z nich je aj ten v Hronseku. Patrí medzi vzácne unikátne pamiatky Unesco, je jediný svojho druhu na Horehroní a ako jediný na Slovensku má škandinávske architektonické prvky. História jeho vzniku zapadá do obdobia silného katolicizmu, keď na scénu dejín vstupuje kežmarský gróf
Imrich Tököly, aby za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I.
a donútil ho v r. 1681 zvolať Šoproňský snem. Ten potvrdil závery Viedenského mieru vo veciach slobody náboženstva a
povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly. V r.1847 v ňom uzavrel manželstvo Andrej Sládkovič s hronseckou devou Júliou Sekovičovou. Najstaršou budovou a pýchou obce je goticko-renesančný vodný hrad pochádza zo 14.st.,
patril viacerým šľachtickým rodom, pivnice slúžili ako väzenie, ale aj na razenie mincí. Legendu o Julianne, popravenej vo
Viedni za špionáž opísal vo svojom románe Mór Jókai. V súčasnosti je v súkromných rukách. Soosovsko-Géczyovský
barokový kaštieľ na svoju obnovu zatiaľ čaká.
Odchod do Žiliny.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

