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Školské výlety, exkurzie 
na Slovensku

„Strieborné mesto“ Banská Štiavnica 
a Múzeum v Svätom Antone  15 EUR

Trenčiansky hrad a Piešťany  15 EUR

Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
a Múzeum mincí a medailí v Kremnici   15 EUR

Bojnický zámok a zoologická záhrada  15 EUR

Kráľovstvo Matúša Čáka, Trenčiansky hrad   13 EUR

Zámok Topoľčianky a Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch  13 EUR

V Svätom Antone nás víta barokovo – klasický kaštieľ s nádherným parkom a kaskádami, magnetom pre turistov je aj 
jeho významná poľovnícka a umelecko – historická expozícia. 
Pozývame vás aj do starobylého baníckeho mesta regiónu, do Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica bola vyhlásená za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu a od roku 1993 je v zozname UNESCO. Turisticky obľúbené mesto 
ponúka množstvo historických pamiatok a múzeí. Záujemcovia môžu navštíviť banícky skanzen, 
Baňu Bartolomej a môžu sa zúčastniť na ryžovaní 24-karátového zlata.

Prehliadneme si hradný areál, navštívime súbor palácov, Matúšovu vežu, Delovú baštu, hladomorňu a Studňu lásky. 
Po prehliadke hradu nás zabavia sokoliari, lukostrelci alebo šermiari. Následne sa presunieme do Piešťan, kde nás 
čaká prehliadka mesta a prechádzka po Kúpeľnom ostrove. 
V prípade záujmu je možná aj prehliadka mesta panoramatickým vláčikom, alebo plavba loďou po Váhu. 

Ak chcete vedieť, čo sa deje vo vesmíre a pozorovať nebeské telesá na dennej i nočnej oblohe, určite s nami navštív-
te hvezdáreň a planetárium. Dominantou planetária je hviezdna sála vybavená moderným projekčným prístrojom, 
premieta 5 800 hviezd severnej a južnej oblohy. K planetáriu patrí aj nová pozorovateľňa a sála planét. Čaká nás 
aj návšteva kultúrnych pamiatok historického banského mesta Kremnice: Mestský hrad s gotickým 
kostolom sv. Kataríny, Barokový trojičný stĺp, Hodinová veža, Múzeum mincí a medailí, kde si 
môžete vyskúšať aj razenie mincí.

Navštívime klenot Hornej Nitry, romantický Bojnický zámok, kde sa nachádzajú unikátne expozície: 
Orientálny salón so zlatým obložením, Zlatá sála, Zámocká kaplnka so vzácnym tzv. Bojnickým oltárom 
a  travertínová jaskyňa. Po prehliadke zámku môžeme sledovať predstavenia skupiny historického šermu 
a program sokoliarov. Na zámku sa pravidelne konajú jedinečné podujatia ako „Festival duchov a strašidiel“ 

a „Rozprávkový zámok“. 
V Bojnickej zoologickej záhrade uvidíte až 2000 zvierat z 385 druhov, nájdete tam napríklad slony africké, 
orangutany, kondora, leoparda, lemura, gibona, veľhada a ešte mnoho ďalších.

Trenčiansky hrad je najvýznamnejšou historickou pamiatkou Považia a Trenčína. V hradnom areáli navštívime 
súbor palácov, v ktorých sú sprístupnené zbierky historického a umeleckého charakteru a zbierky z oblasti nu-

mizmatiky a zbraní. Určite neobídeme Matúšovu vežu, Delovú baštu, hladomorňu a Studňu lásky. 
Po prehliadke hradu môžeme sledovať predstavenia sokoliarov, lukostrelcov alebo šermiarov.

V zámku v Topoľčiankach je sprístupnené múzeum dobového interiéru s expozíciou vzácneho nábytku, bytových 
doplnkov a zbraní zo 16. až 19. storočia. Navštívime národný žrebčín, ktorý je centrom chovu a šľachtenia koní na 

Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny.  Po prehliadke múzea a národného žrebčína nás čaká 
presun do arboréta, do bohatej a najväčšej zbierky cudzokrajných drevín na Slovensku. Pestrofarebná zbierka je 
najpôsobivejšia v máji a júni, keď kvitne nespočetné množstvo kvetín.

klenot Považia

obľúbené

TOP

UNESCO pamiatky

veda a história

termíny po celý rok

CENA ZAHŔŇA:  autobusovú dopravu z Bratislavy, 
 pri počte 40 platiacich osôb 3 osoby zdarma. 
CENA NEZAHŔŇA:  vstupné.
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Hrad Červený Kameň 8 EUR

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre    7 EUR 

Hrad Červený Kameň a jaskyňa Driny  10 EUR

Mohyla a múzeum M. R. Štefánika 13 EUR 

Vodný mlyn v Jelke   8 EUR

Po stopách slovenských národovcov 13 EUR 

Červený Kameň patrí k  najkrajším a  najnavštevovanejším hradom v  Malých Karpatoch, expozície 
prezentujú vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku a vývoj vojenskej techniky na 
slovenských hradoch. Navštívime „Dobové bývanie šľachty a historické zbrane“ a  „Hradné podze-
mie“. Zbierka múzea svojou kvalitou a rozsahom patrí medzi najcennejšie historické pamätihodnosti 
Slovenska. 
Po prehliadke v hradnom areáli môžete sledovať predstavenia šermiarov a sokoliarov.

Navštívime múzeum najvýznamnejšej osobnosti národnobuditeľského obdobia Slovákov, Ľudovíta Štúra, pamätnú 
izbu kodifikátora spisovnej slovenčiny i jeho pomník na Modranskom cintoríne. Ďalšia literárna expozícia štúrovcov 
dokumentuje činnosť spisovateľov, jazykovedcov a národopiscov v období slovenského národného obrodenia.
Záujemcovia majú možnosť navštíviť aj výrobňu majoliky v Modre.

Hvezdáreň a  planetárium v  Hlohovci sa zameriava na súhvezdia a  na pohyby nebeských telies. Program je 
doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a základnými poznatkami o slnečnej sústave vrátane 
pohybov Zeme. 

Po prehliadke unikátnej expozície bytovej kultúry šľachty bude presun do jaskyne. Jaskyňa Driny sa nachádza 
v  oblasti Malých Karpát, v  blízkosti Smoleníc. Ponúka zaujímavú prehliadku jazier, vodopádov, 

chodieb, ktoré spájajú jednotlivé siene.

Travertínová mohyla M. R. Štefánika na Bradle bola postavená v  roku 1928. Pamätník sa skladá z  dvoch terás 
a v rohoch sa týčia 12 metrové obelisky. Memoriálne múzeum v Košariskách dokumentuje životnú dráhu generála 
Štefánika, návštevníkom priblíži jeho vojenskú, politickú aj diplomatickú činnosť, podáva komplexný pohľad na 
Štefánikovu osobnosť. 

Obnovený kolový vodný mlyn sa nachádza v peknom prostredí na brehu Malého Dunaja, v Jelke. V súčasnosti táto 
technická pamiatka je funkčná a v interiéri mlyna sa nachádza pôvodné mlynárske náradie. V blízkosti mlyna 

je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Po prehliadke môžete na brehu rieky 
stráviť príjemné hodiny pri loptových hrách, opekaní a pikniku.

Navštívime Múzeum Ľudovíta Štúra v  Modre, pamätnú izbu Ľ. Štúra a  expozíciu štúrovcov, následne sa 
presunieme do pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom a do rodného domu Jána Hollého v Borskom 
Mikuláši. 

hodnotné zbierky

Ústrednou dominantou mesta je Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma. Navštívime Nitriansky hrad, baziliku, 
krypty a  diecézne múzeum, kde sú uložené artefakty z  doby Konštantína a  Metoda a  nádherné monštrancie, 
kalichy vykladané perlami, drahokamami vykladané biskupské prstene, kríže a  mnohé ďalšie vzácne predmety. 
Potom smerujeme do Katedrály sv. Emeráma, kde navštívime aj podzemné hrobky. Prehliadka mesta je možná aj 
panoramatickým vláčikom. Ďalej nás čaká cesta do letného sídla Habsburgovcov a muzeálnej 
časti kaštieľa v Topoľčiankach. Výlet pokračuje návštevou Národného žrebčínu Topoľčianky, 
prehliadkou jazdiarne a hipologickej expozície chovu koní, kde uvidíte lipicanov a známe 
arabské plemená.

Nitra a Topoľčianky   13 EUR

dýcha históriou

oddych a pohoda

obľúbené

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci 8 EUR 


