Tip na výlet

Skalica
Senica
Šaštín-Stráže
Celodenný výlet určený pre všetkých s možnosťou
objednania obeda v Senici (Kunovská priehrada)
zabezpečí OOCR Záhorie:
mail: director@regionzahorie.sk
V prípade záujmu o individuálnu prehliadku
jednotlivých miest kontaktujte príslušné Turistické
informačné centrum.
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Skalica
Skalica perla Záhoria, Vám ponúka prehliadku najnavštevovanejších pamiatok v meste spojenú s ochutnávkou Skalického
trdelníka a skalického vína.
Počas prehliadky navštívite:
1. Kultúrny dom - je najkrajším domom v Skalici. Ide o secesnú
budovu, ktorú projektoval architekt Dušan Jurkovič (v prípade
záujmu vieme túto pamiatku nahradiť výstupom na vežu Farského kostola, odkiaľ je pekná vyhliadka na celé mesto).
2. Rotunda sv. Juraja - pôvodne románska stavba pochádza
pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia. Horná časť, spojená s opevnením, plnila obrannú funkciu, spodná časť slúžila
ako kaplnka. Je to najnavštevovanejšia pamiatka mesta Skalica s neopakovateľnou atmosférou, o ktorej sa hovorí, že kto
sem vstúpi, omladne.
3. Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského - z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa dodnes zachovala architektúra, štuková výzdoba hlavného oltára a časť fresiek v bočnej kaplnke
Panny Márie. V kostole sa nachádza oltárny obraz, ktorý patrí
k najväčším na Slovensku. Počas prehliadky vstúpite i do podzemia tohto kostola, kde uvidíte pôvodné krypty.
4. Františkánsky kláštor - dnes ho tvorí kláštorná budova,
kostol, Rajské nádvorie aj tzv. čierna kuchyňa, kde sa vyrába Skalický trdelník tradičným spôsobom. Pri kláštore sa nachádza aj najdlhší komplex zachovaných hradieb – mestského
opevnenia pochádzajúce z konca 14.storočia.
Dĺžka prehliadky: 1,5 h
Bližšie informácie:
Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10 (Dom kultúry), 909 01 Skalica
www.tikskalica.sk
mail: tik@mesto.skalica.sk
tel.: +421 34 664 5341

Senica
Moderné mesto s množstvom kultúrnych podujatí.
Mestské múzeum Senica je výnimočným a odvážnym projektom,
akých nie je medzi múzeami na Slovensku veľa. Zvonku krásne
zrekonštruovaná budova letohrádku veľkostatkára Vagyona
z 19. storočia (bývalá Sokolovňa), vo vnútri interaktívna expozícia 21. storočia s využitím najmodernejších technológií,
ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie. Ťažiskom múzea je pôvodná spoločenská sála a telocvičňa. V tomto
priestore je umiestnená expozícia venovaná téme stredovekej
obchodnej Českej cesty, na ktorej bola Senica jednou zo staníc.
Ide o kontaktné múzeum, kde návštevník nie je len pasívnym
poslucháčom, ale do získavania informácií je priamo vtiahnutý. Informácie o expozíciách získava aj dotykom, niektoré z
exponátov si pomocou pohybu svojich rúk prezerá zväčšené vo
virtuálnej priestore, volí si typ informácií, ktoré chce získať.
Suterén budovy je zameraný na archeológiu a archeologické
nálezy na území mesta, v podkroví pod vežičkou je zasa umiestnená veľkoplošná maketa mesta z prelomu 19. a 20. storočia.
Snahou Mesta Senica bolo vytvoriť modernú expozíciu so všetkými technologickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie. V roku 2018 bol letohrádok
zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.
Dĺžka prehliadky: 1 h
Kunovská priehrada
Priehrada Kunov je prímestskou rekreačnou oblasťou mesta
Senica. Turistom ponúka možnosť ubytovania, stravovania
a tiež športového vyžitia. V prípade záujmu je pre organizovanú skupinu možnosť zabezpečiť na priehrade Kunov obed.
Bližšie informácie:
Informačná kancelária mesta Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica
www.rsms.sk
mail: infosen@rsms.sk
tel.: + 421 34 65 16 459

Šaštín-Stráže
Dominanta Záhoria - Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne-Strážach.
Počas prehliadky národnej kultúrnej pamiatky sa dozviete
o manželskej hádke z roku 1564 medzi grófkou Angelikou
Bakičovou a Imrichom Coborom a ich zmierení, ktoré bolo
podnetom pre zhotovenie sošky Sedembolestnej Panny Márie,
ktorá je dodnes na oltári v bazilike. O zadĺžené coborovské
majetky na Záhorí (panstvo Holíč a Šaštín), prejavil záujem cisár František Štefan Lotrinský, ktorý ako schopný podnikateľ
a ekonóm rozpoznal v roku 1736 ich hospodársky potenciál.
Panovníčka Mária Terézia, známa mariánska ctiteľka, poverila výzdobou šaštínskeho chrámu najvýznamnejších umelcov
z cisárskeho dvora. Na jej návrh i náklady dala v roku 1762
postaviť hlavný oltár z vyberaného červeného mramoru.
Bazilika má dĺžku 62 metrov, šírku 24,5 metra, výšku 25,2 metra a hlavná loď je vysoká 13 metrov. Vo vežiach baziliky je
7 zvonov. Najťažší národný zvon váži 4 745 kg.
Počas prehliadky baziliky si pozriete jeden z najväčších organov Slovenska z roku 1950, ktorý má 5 manuálov a 91 registrov
a vyše 5 000 píšťal. Skriňa organa je umelecky vyhotovená i so
sochou kráľa Dávida.
Dĺžka prehliadky: 1 h
Bližšie informácie:
Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Šaštín-Stráže
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže
www.bazilika.sk
mail: fara@bazilika.sk
tel.: +421 34 659 27 11

