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PO  STOPÁCH  P.O. HVIEZDOSLAVA 

       
Exkurzia z programu CK TRIP „Školské výlety, zájazdy a exkurzie“ 

 
TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: od 12,- € 

podľa počtu účastníkov a miesta nástupu 

Možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa km. 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Dolného Kubína prehliadka Oravského múzea, ktoré do-

kumentuje prírodné pomery a spoločenský vývin celého regiónu Oravy a literárno - biografickej expozície s 

komplexným pohľadom na život a tvorbu P.O. Hviezdoslava. Návšteva Jasenovej, Pamätný dom Martina  Kuku-

čína, typická  dolnooravská usadlosť, prostredie v ktorom sa narodil a vyrastal veľký slovenský prozaik.  Expozí-

cia v rodnom dome približuje jeho život a tvorbu.   

Nasleduje prehliadka najvýznamnejšej pamiatky v regióne a najnavštevovanejšieho slovenského hradu – Orav-

ského hradu. Mohutný kamenný hrad sa týči na vysokom brale, vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava ako 

„orlie hniezdo“. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v r.1241. Z pôvod-

ne malej pevnosti z 13.st. vznikol v priebehu nasledujúcich storočí rozsiahly hradný areál, ktorý má dnes 154 

miestností. V r. 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Svoju dneš-

nú podobu dostal v r. 1611. Po vymretí Thurzovcov mal viacerých majiteľov, ktorí sa oň veľmi nestarali. Naj-

väčšia katastrofa ho postihla v r. 1800, keď vyhorel. K rozsiahlejším rekonštrukčným prácam na záchranu hradu 

sa pristúpilo až po 2.sv. vojne. Dnes tvorí hradný areál pozoruhodný komplex Dolného, Stredného a Horného 

hradu s palácmi, opevnením a vežami. Návštevníkov zaujme prepojenie troch vstupných brán s tunelom, pod 

ktorým sa nachádzajú podzemné chodby. V minulosti bol župným hradom a sídlom Oravského hradného pan-

stva. Budovy a interiér hradu nesú črty románskeho slohu, gotiky, renesancie, baroka i moderných slohov.  

Príchod do Žiliny o cca l8,00 hod. 

Pedagogický dozor – zdarma 
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