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MEDOLANDIA  A  ROZÁRIUM, KATARÍNKA 
ZÁMOK  SMOLENICE  A KAŠTIEĽ  CHTELNICA 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

Kaštieľ Chtelnica – Katarínka – zámok Smolenice - kaštieľ Dolná Krupá – Medolandia - Rozárium 
TERMÍN: 4.6.2022 

Pre kolektív termín podľa požiadavky /program bez Otvorenia ružiarskej sezóny/ 

                                                                              CENA: 35,50 € 
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. Našou prvou zastávkou bude kaštieľ Chtelnica, kde sa pre-

svedčíme, aké skvosty sa odkrývajú rekonštrukciou – vzácna architektúra a siene, Kaplnka ukrižovania, expozícia liturgic-

kých odevov a kresťanských kníh. Pôvod kaštieľa siaha do 16.st., patril rodu Erdődyovcov. Zaujímavosťou je, že tento kaš-

tieľ navštívila aj Mária Terézia či neskôr Jozef Tiso. V zrekonštruovaných častiach sú reprezentačné priestory regionálneho 

múzea a galérie. Expozície prezentujú život v tejto lokalite v minulosti, rôzne historické predmety a nástroje. 

 

Našou ďalšou zastávkou bude magické miesto v lesoch Malých Karpát – ruiny starobylého Kostola a kláštora sv. Kataríny 

Alexandrijskej – Katarínka. Založené v r.1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintorínom, kde sa podľa legendy zja-

vovala sv. Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Rozsiahly barokový kláštorný komplex bol rozši-

rovaný a zveľaďovaný, patril k najvýznamnejším pútnickým miestam Ostrihomskej arcidiecézy. 

 

Pokračovanie prehliadkou impozantného zámku Smolenice, vybudovaného začiatkom 20.st. na ruinách starého hradu z 15. 

st. Gróf Pálffy zveril stavbu skúseným majstrom z Talianska a Nemecka, niektoré práce vykonávali aj smolenickí majstri. 

V súčasnosti je kultúrnym centrum SAV. Najreprezentatívnejšie časti vynikajú eleganciou moderného štýlu, najkrajšia je 

hala, červený a modrý salón, knižnica,   

 

OTVORENIE RUŽIARSKEJ SEZÓNY S OCHUTNÁVKOU svetovo oceňovaných medovín Apimed 

Presun do Dolnej Krupej, ktorá sa vo svojej dobe vďaka pôvodne zemianskemu rodu Brunsvikovcov preslávila aj za hrani-

cami monarchie umeleckými zbierkami, obrazovou galériou, bohatou knižnicou, zbierkami minerálov a nádherným par-

kom. Podľa ústnej tradície rodiny tu Ludwig van Beethoven skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo Sonátu mesač-

ného svitu. 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. 

Program: zážitkový areál Apimed a rozárium - hudobné vystúpenie, slávnostné otvorenie ružiarskej sezóny, prezentácia 

ružiarstva, hudba v ružovej záhrade, prehliadky ružovej záhrady, ochutnávka medovín, možnosť občerstvenia, predaj me-

doviny, medu, včelích produktov, kozmetiky, včelárskych potrieb, ruží Rosengräfin Marie Henriette a suvenírov...   

Program: kaštieľ – historický park s kvetinovými aranžmá, prehliadka aranžérskych prác v prírode, výstava najkrajších 

ruží, módna prehliadka ručne maľovaného hodvábu – šatky, čelenky, šperky, doplnky, tradičné remeslá – drotár, medovni-

kár, rezbár, košikár, hudobné vystúpenie, komentovaná  prehliadka areálu od najstaršej histórii kaštieľa a parku až po sú-

časnosť.  

 

Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod do 21,00 hod. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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