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PERLY GEMERA A SPIŠA

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“
TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 21,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
možný príplatok: vstupenky

PROGRAM:
Odchod z P.Bystrice/Čadce o 5,00 hod., zo Žiliny o 5,30 hod., po príchode do regiónu Gemer zastávka v Štítniku, mestečku plnom kuriozít, ktoré zatiaľ čaká na svoje objavenie... Prehliadka veľkolepého gotického kostola s freskami od
talianskych umelcov, niektoré z nich nemajú na Slovensku obdobu, takisto ako drevená skriňa organu.
Prehliadka jaskyne Domica, ktorá je najznámejšia a najdlhšia v Slovenskom krase, patrí k najkrajším v Európe. Príjemná,
zhruba kilometrová prechádzka v prostredí so stálou teplotou okolo 11 °C vedie cez niekoľko dómov až ku kaskádovitým
jazierkam, pripominajúcim turecké Pamukale. V Majkovom dóme, najmohutnejšej podzemnej sieni majú podobu kaskádovitých vodopádov. Pri týchto jazierkach začína atraktívna plavba na riečke Styx. Pomalá plavba po kľudnej tmavej
hladine, melódia padajúcej vody pri jazierkach, tiene skrývajúce čarovné zákutia, kam už umelé svetlo nedosiahne,
bizarné útvary – to všetko poskytuje nádherný zážitok. Jaskyňa Domica je tiež významným archelogickým náleziskom –
kedysi tu žili pravekí ľudia, o čom svedčia nálezy kamenných a kostených predmetov, časť z nich je vystavená vo
vstupnej hale. Žije tu 16 druhov netopierov.
Pokračovanie do Betliara – je to jeden z najkrajších slovenských zámkov. Expozícia je zameraná na život a bytovú kultúru šľachty v 18. a 19. storočí. V 50-tich obytných miestnostiach, viacerých komunikačných chodbách a schodištiach
prevažujú zbierky rodu Andrássyovcov. Ku kľúčovým exponátom patria vzácne kusy nábytku, ktoré reprezentujú
umelecké slohy od renesancie až po secesiu, majestátne schodište, množstvo porcelánu. Nechýba ani Poľovnícky salónik
s loveckými trofejami, Orienálny salón s exotickými predmetmi z Ázie a Afriky, či zoologické exponáty z rôznych kútov
sveta. Najväčšou cennosťou je knižnica, vzácna zbierka obrazov, ktoré sú namaľované tak, aby z vás ani oko nespustili.
V jednej z búst spoznáte cisárovnu Sissi, ktorá sa priatelila s kniežaťom Andrássym. Krásu kaštieľa doplňuje nádherný
anglický park.
Odchod na Spiš, prehliadka Spišského hradu – najväčšieho hradného stredovekého komplexu v strednej Európe. Spišské
Podhradie s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, cirkevné mestečko Spišská Kapitula, ktorá je
mestskou pamiatkovou rezerváciou, s dominantnou neskororománskou katedrálou sv. Martina s impozantným dvojvežím.
Má mimoriadne cenný interiér – najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, kalichy, zvony, fresky a najstaršiu známu
románsku plastiku na Slovensku – Leo albus. Žehra s gotickým kostolíkom Ducha svätého zo 14. st. s interiérom
zdobeným freskami. Zachovalosť týchto pamiatkových súborov spolu s okolitým prírodným rámcom travertínového
územia národnej prírodnej rezervácie Dreveník vytvára ojedinelý celok. Pokračovanie do Levoče - spišského kráľovského
mesta, prehliadka historického centra a exteriérov - Nám. Majstra Pavla, Radnica, Vážnica, Kostol sv. Jakuba
s jedinečným dielom majstra Pavla - hlavným oltárom, ktorý sa radí medzi najväčšie oltáre na svete.
Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách

