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ZAKOPANÉ -  ČARO ADVENTU 
KOSTOLÍK  UNESCO  A ROZPRÁVKOVÝ  SKANZEN 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Advent v prírode“ 

 

                                                                        TERMÍN: 28.11.2020 
                                                                           pre kolektív podľa požiadavky  

                             CENA: 21 €  
                              V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

                                   Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky                                                                                                               

                                  

                                 PROGRAM: 

                                    Odchod z Kysuckého Nového Mesto o 7,15 hod., zo Žiliny o 7,30 hod., možnosť nástupu smer Martin – Orava. Po príchode 

                                  na Oravu zastávka v obci  Leštiny, kde navštívime artikulárny drevený kostolík – pamiatku Unesco. Dal ho postaviť kapitán  

                              hradnej stráže na Oravskom zámku a prvý vicišpán v Dolnom Kubíne Jób Zmeškal. V interiéri je barokový oltár s polychró- 

                              movanou drevorezbou zo začiatku 14.st., pekne a bohato zdobená kazateľnica, zaujímavé sú patronátne lavice, v ktorých se- 

                          dávali zámožní páni z okolia. V Leštinskom drevenom kostolíku pokrstili významného básnika  P. O. Hviezdoslava.  
Ďalšou zastávkou bude jedno z najkrajších prírodných múzeí – Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Bohatá  etnografická ex-

pozícia, chov domácich zvierat, pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život na Orave v minu-

losti. Múzeum je vytvorené z viac ako 50 väčšinou  originálnych  stavieb ľudovej architektúry, zasadených do nádhernej hor-

skej prírodnej scenérie. Obdivovať môžete objekty z celého regiónu Oravy, rozčlenených do niekoľkých častí: Dolnooravský 

rínok, Zamagurská ulica, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodár-

ske stavby /domy, usadlosti, komory, senníky, salaš/, remeselnícke objekty /kováčska vyhňa, hrnčiarska pec/ i technické stav-

by /mlyn, valcha, mangeľ, olejáreň/. Areálom preteká horský  Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. 

Múzeu dominuje drevený neskorogotický kostol sv. Alžbety zo Zábreže z 15.st. Nakrúcalo sa tu mnoho rozprávok a filmov. 

 

                 Pokračovanie do Poľska, návšteva rázovitého mestečka  Zakopané, ktoré je najväčším turistickým centrom našich  severných  

                 susedov. Pri prechádzke vás očarí goralská kultúra, mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch 

                 vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky nájdete typické kaviarničky s vyše 100 ročnou 

                 tradíciou s originálnymi poľskými špecialitami, obchodíky s tradičnou ponukou výrobkov z kože, vlny, dreva, butiky sveto- 

                 známych značiek. Nefalšovanú atmosféru goralských Vianoc znásobuje čerstvo napadaný sneh, stánky voňajúce punčom, pe- 

                 čeným kolenom, klobáskami či miestnou  špecialitou - oštiepkami  pripravenými na rôzne  spôsoby. Lanovkou sa môžete vy- 

                 viezť na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. 

               

                 O cca 18,00 hod. odchod na Slovensko. 

                 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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