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KAŠTIEĽ SV. ANTON - 30.ROČNÍK DNÍ SV.
HUBERTA, BANSKÁ ŠTIAVNICA, STRED EURÓPY

ZÁJAZD Z PROGRAMU CK TRIP „ SLOVENSKO – KRAJINA PRÍBEHOV „
TERMÍN: 3.9.2022
CENA: 33,50 €
V cene je doprava autobusom
Možný príplatok: vstupenky
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po trase smer – Martin, Kremnica. Našou prvou zastávkou bude malebná
krajina pri Kremnických Baniach, kde stojí starobylý kostol sv. Jána Krstiteľa, vzácna kultúrna pamiatka, ktorú navštívil aj
cisár Jozef II. s bratom Leopoldom pri návšteve Kremnice. Predpokladá sa, že v slovanskom období mala rotunda kultový
význam. Ku vzniku kostola sa viaže povesť, podľa ktorej začali ľudia stavať na inom mieste, ale to, čo murári cez deň postavili, našli ráno zbúrané. Tajomný hlas im poradil, aby kostol postavili inde. Hľadali teda vhodnejšie miesto, až kým neprišli k horiacemu kríku, v ktorom našli plačúce dieťa. Nový chrám vybudovali tak, aby oltár stál presne na mieste, kde bol
predtým horiaci krík. Pri obrannom múre kostola nájdeme malý pamätník, kameň označujúci geografický stred Európy. Pri
príležitosti vzniku SR tu položili základný kameň Slovenskej štátnosti.
Presun 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 /dní 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. Dozviete sa príbeh aquitánskeho princa – sv. Huberta. V tento deň Sv. Anton privíta milovníkov umenia, prírody a poľovníctva na jubilejnom 30. ročníku poľovníckych slávností. Tešiť sa môžete na bohatý program v kaštieli a záhradách, divadelné a hudobné vystúpenia, súťaže, sokoliarske vystúpenia, ukážky streľby z replík historických zbraní, lukov a kuší, módnu prehliadku, predajné trhy...
Nebudú chýbať stánky s občerstvením.
Navštívime aj Banskú Štiavnicu, strieborné mesto, vo svojej dobe centrum rozvoja banskej vedy a techniky. Samotná akadémia bola kolískou vedy a nositeľkou pokroku v oblasti baníctva, hutníctva a chémie, založená v r.1762 Máriou Teréziou.
BANSKÁ ŠTIAVNICA – najstaršia vysoká škola technického charakteru na svete.
Je to však aj jedno z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku, ktoré dostalo najvýznamnejšie medzinárodné uznanie – zápis do zoznamu pamiatok UNESCO. Prehliadka historického centra, počas ktorej sa dozviete aj príbeh lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča, uvidíte rodný dom Deža Hoffmanna – fotografa skupiny Beatles, Starý
Nový zámok, spoznáte sedem divov, romantické uličky a zákutia a unikátnu novinku – Banku lásky.
Banskoštiavnická kalvária je jedinečným komplexom sakrálnych stavieb. Stojí na kopci vulkanického pôvodu nazývanom
„Scharfenberg“ /Ostrý vrch/. Aj vďaka svojej výnimočnosti sa radí medzi najkrajšie barokové stavby v strednej Európe. Je
tvorená troma barokovými kostolmi, devätnástimi kaplnkami a súsoším Panny Márie. Kedysi bola významným pútnickým
miestom. Počas krásneho výletu na toto magické miesto môžete navštíviť Expozície o Kalvárii v priestoroch Dolného kostola.
Odchod do Žiliny, predpokladaný návrat do 21,00 hod.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

