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                  HOLÍČ – SKALICA – PETROV – STRÁŽNICE 
Program: 
06:00 hod odchod zo Žiliny do Holíča,  

09:00 hod prehliadka kaštieľa - zámku, ktorý až do roku 1918 patril cisárskemu rodu Habsburgovcov. 
Pre jeho komfortnosť a reprezentatívnosť ho využívali ako svoje letné sídlo, ktoré vzniko na mieste 

niekdajšieho strážneho hradu. Honosná panská rezidencia dnes ponúka kolekciu holíčskej keramiky, 

expozíciu dobových remesiel a cechov, obrazy a iné exponáty. 
Po prehliadke prechádzkA po okolí zámku. 

 
10:30 hod presun do Skalice, prehliadka mesta, ktorého symbolom je Skalický trdelník  

a dobré víno. Kedysi slobodné kráľovské mesto je dnes zrekonštruované do peknej podoby  
a poskytuje príjemné prostredie pre návštevníka.  

Symbolom histórie mesta je pravdepodobne najstaršia pamiatka – Rotunda sv. Juraja - z čias pôsobenia 

vinohradníckeho cechu „Bratstvo sv. Urbana“  pred 300 rokmi. 
K významným pamiatkam nesporne patrí aj Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor,  

kde sa nachádza vinotéka a výrobňa Skalického trdelníka.  
Ak si ho chcete zakúpiť, je potrebná objednávka vopred. 

Okolo unikátneho trojuholníkového námestia nájdeme viaceré historické sakrálne i svetské stavby:  

Farský kostol sv. Michala, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, secesný dom Kultúry, najkrajší dom mesta 
od architekta Dušana Jurkoviča, Mlyn bratov Pilárikových – ukážka technickej pamiatky s mimoriadne dobre 

zachovaným interiérom, Mestskú knižnicu v Gvadániho paláci a ďalšie. 
 

13:00 hod presun do Petrova, krátka zastávka v známej pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Plže,  
               kde je 80 vinných pivníc, ktoré si budovali samí vinári už od 15. storočia.  

14:00 hod plavba po najkrajšom úseku Baťovho kanála na úseku Petrov-Strážnica 

16:00 hod prehliadka Skanzenu v Strážnici 
18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:45 hod. 

 
CENA: 32 € /osoba za zájazdový autobus, plavbu po Baťovom kanáli  a sprievodcu CK 

 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2 €/osoba 
                               vstupné – Kaštieľ Holíč, Skanzen v Strážnici 

 
 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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