
BOJNICE + hrad TRENČÍN 

Odjezd v sobotu 27. 05. 2022 

Základní cena: 590 Kč 

Zlevněná cena: 490 Kč 

Cena zahrnuje dopravu a služby technického doprovodu. 

Cena nezahrnuje vstupné do jednotlivých památek a atrakcí. 

 

Program výletu: 

odjezd z Veverských Knínic v 05:15 hod. 

odjezd z Ostrovačic v 05:20 hod. 

odjezd z Říčan u Brna v 05:25 hod. 

odjezd z Rosic v 05:40 hod. 

odjezd z Brna v 06:05 hod. 

příjezd do Bojnic, kde prohlídka zámku, pak individuálně zoo, muzeum pravěků 

nebo výstup na výhlídku v oblacích, oběd, přejezd na hrad Trenčín, prohlídka 

hradu a odjezd domů z Trenčína cca v 18:00 hod.  

 

Orientační ceník vstupného:  

Zámek Bojnice: 

dospělý 11 € 

senioři nad 65 let 7,5 € 

děti (6-15let) 5 € 

Zoo Bojnice: 

dospělý 8 € 

senioři nad 62 let 4 € 

děti (4-15let) 4 € 

Hrad Trenčín - malý okruh/ velký 

okruh: 

dospělý 7 € / 8,50 € 

Muzeum pravěku: 



dospělý 6,50 € 

senioři a děti (4-15let) 4,50 € 

senioři 6 € / 6,50 € 

děti (6-18let) 4,50 € / 5,50 € 

 

 

Stručný popis: 

Zámek Bojnice 

Původně dřevěný hrad byl ve 13. století přestavěn na kamenný. Do roku 1321 

byl ve vlastnictví Matúše Čáka Trenčianského. V době, kdy byl v držení rodu 

Thurzovců dostával hrad charakter renesančního zámku. Dnešní podoba je 

výsledkem rozsáhlé novogotické přestavby z let 1889 - 1910. Zámek nabízí  

2 prohlídkové okruhy: Pálfiho okruh a Huňadyho okruh. Součástí Bojnického 

zámku je aj přírodní travertinová jeskyně s průměrem 22 m a výškou 6m. 

Nachází se 26 metrů pod úrovní 4. nádvoří.  Prohlédnout si ji můžete v rámci 

Pálfiho okruhu.  

 

Zoologická záhrada Bojnice 

Je nejstarší a nejnavštěvovanější zoologickou záhradou na Slovensku. Její 

současná rozloha je 41 hektarů, z čeho víc než polovina tvoří expoziční část.  

Národní zoo Bojnice prezentuje jedinečnou kolekci zvířat z celého světa ve více 

jako 360 druhů s celkovým počtem více než 2700 exemplárů.  

 

Muzeum pravěku 

Bojnice jsou považované za nejvzácnější lokalitu sídla neandertálského 

pračlověka na Slovensku. Vykročte do dávných dob historie našeho lidského 

rodu, kdy se každý den tvrdo zápasilo o holý život. Objevte tajemnou dobu 

pravěkých neandertálců - s kterými máme dodnes mnoho společného… 

 

 

 



Hrad Trenčín 

Majestátní hrad se tyčí přímo nad slovenským městem Trenčín. Třetí největší 

goticko-renesanční hrad na Slovensku vznikl na místě staršího osídlení, které tu 

existovalo už od doby bronzové přes Kelty, Germány i Slovany. Ze staršího 

velkomoravského hradiště se v době vzniku Uherského státu stal královský 

hrad. Nejstarší kamenná stavba komplexu je rotunda pocházející 

pravděpodobně ještě z období Velké Moravy. Při prohlídce si nezapomeňte 

hlavně prohlédnout slavnou Studnu lásky, k níž se váže také legenda. 

 

FOTOGALERIE: 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://bojnicecastle.sk 

  https://zoobojnice.sk 

 https://muzeumpraveku.sk 

 https://trencianskyhrad.sk 
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