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KOŠICE  A  KOSTOLÍKY  UNESCO 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 23.-24.5.2020 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 78,-  
v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadka so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, poistenie 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po trase smer Poprad. Prejazd nádhernou tatranskou krajinou, zastávka v 

malebnom Kežmarku, prehliadka: radnica, Mestský hrad s množstvom zaujímavých expozícií, Starý trh, Bazilika Sv. Kríža, Nový 

evanjelický kostol a Liceálna knižnica - najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. Prvá písomná správa o knižnici 

pochádza z r. 1600, jej knižničný fond obsahuje 150 tis. zväzkov kníh. Pamiatka Unesco - drevený evanjelický artikulárny kostol z 

r. 1717, postavený bez použitia kovových klincov. Interiér kostola je očarujúci, zdobený drevorezbami a freskami, patrí medzi 

najsugestívnejšie na Slovensku. 

Naša krajina je známa bohatstvom sakrálnych architektonických pamiatok a vzácny súbor drevených kostolíkov východného obra-

du celosvetového významu patrí do klenotnice svetovej kultúry. Tieto sakrálne stavby, nazývané cerkvami, sú vrcholom ľudovo-

architektonickej tvorby, prejavom umu a majstrovstva miestnych ľudových tvorcov, ich zmyslu pre krásu a harmóniu s okolitým 

prostredím. Vyznačujú sa originálnosťou, vysokou úrovňou technického a umeleckého stvárnenia. Najstaršie zo zachovaných kos-

tolíkov pochádzajú z 15. - 16. st, v niektorých sa dodnes konajú bohoslužby.  

Popoludní navštívime tieto vzácne kostolíky: 

Hervatov - jediný rímskokatolický kostol z celého súboru drevených chrámov, postavený v 15.st. Niektorými znakmi sa odlišuje 

od rusínsko-ukrajinských drevených cerkví a má gotický charakter. Vo vnútri kostola sa nachádza vzácny oltár a nástenné maľby. 

Ladomírová - drevený chrám východného obradu archanjela Michala z r. 1742, postavený bez jediného klinca. Umelecky hodnot-

ný je ikonostas a oltár z polovice 18. st., päťradová polychrómovaná drevená architektúra vyplnená ikonami. 

Bodružal - drevený chrám východného obradu sv. Mikuláša z r. 1658 so zbytkami nástenných malieb z 18. st.: Posledný súd a kal-

kalvária. Vnútorná výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. st.  

Pokračovanie do Košíc, ubytovanie, prechádzka centrom. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka historického centra a najväčšej gotickej katedrály na Slovensku, Dómu sv. Alžbety. Katedrála sa začala 

stavať okolo r. 1380 a je najvýchodnejšou gotickou katedrálou západného štýlu v Európe a zároveň aj najväčší chrám na Slo-

vensku. Nachádza sa v nej fascinujúci oltár sv. Alžbety, zobrazujúci život sv. Alžbety Uhorskej, patrónky Dómu, vzácne gotické 

točité dvojité schodisko, jedno z piatich v Európe, hrobka vodcu najväčšieho protihabsburgského povstania v Uhorsku Františka 

II. Rákócziho, aj slnečné hodiny z r. 1477. Fresky a sochárske práce majstra Štefana, miestneho umelca z 15. st. zdobia celý in-

teriér. Kvôli nádhernému výhľadu sa oplatí vyjsť na 60 m vysokú severnú vežu.  Pokračovanie k Immaculate – morovému stĺpu, 

postavenému na mieste bývalého popraviska. Na vrchole je plastika Panny Márie, pripomína vďaku za prekonanú epidémiu. Ka-

plnka sv. Michala zo 14. st. je vrcholom gotiky a prekvapuje svojou štýlovou čistotou, útulnosťou a harmóniou. Kedysi bola 

obklopená cintorínom a nachádzala sa v nej kostnica. Urbanova veža - pôvodne zvonica, kde bol umiestnený slávny košický zvon 

Urban má dnes pod arkádami umiestnené lapidárium – náhrobné kamene, ktoré reprezentujú vzácne ranogotické až barokové 

umenie. V 45 m vysokej veži sídli aj jediné múzeum voskových figurín na Slovensku. Nezabudneme ani na ďalšie pamiatky - 

Levočský dom, Andrášiho palác, Župný dom, Stará radnica, Spievajúca fontána... Osobné voľno, odchod do Žiliny. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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