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KRÁSY  ORAVY  A  KOSTOLÍKY  UNESCO 

    

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN:  
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA:  19,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 6,30 hod. 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 polychrómovanou drevorezbou zo začiatku 14.st., pekne a bohato zdobená 

kazateľnica, zaujímavé sú patronátne lavice, v ktorých sedávali zámožní páni z okolia. V Leštinskom drevenom kostolíku 

pokrstili významného básnika  P. O. Hviezdoslava.  

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

du. 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 pôvodne 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 dnešnú podobu dostal v r.1611. Po vymretí Thur-

zovcov mal viacerých majiteľov, ktorí sa oň veľmi nestarali. Najväčšia 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 pozoru-

hodný 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 panstva. Budovy a interiér hradu nesú črty románskeho slohu, gotiky, renesancie, baroka i moder-

ných slohov. 

Pokračovanie do Tvrdošína, prehliadka dreveného rímskokatolíckeho kostolíka z 15.st., pamiatky Unesco. Pri vstupe na 

vás hneď zapôsobí oltár, obrazy apoštolov a evanjelistov, veľmi precízne vypracovaný drevený kazetový strop a klenbové 

maľby s rôznou biblickou tématikou. 

Presun na Oravskú priehradu, plavba loďou s nádherným výhľadom na okolité hory, Západné Tatry, Babiu horu na  Sla-

nický ostrov umenia. Je jedinečný na Slovensku a v strednej Európe. Prehliadka expozícií v jeho originálnom prostredí, v 

pôsobivej prírodnej scenérii s bakovo-klasicistickým kostolom, komplexom kalvárie a parkovou úpravou. Od r.1971 tu je 

lokalizovaná Stála expozícia tradičnej ľudovej polychrómovanej plastiky a podmaľby na skle zo zbierok Oravskej galérie 

v Dolnom Kubíne. Má celoslovenský charakter a stala sa pozoruhodnosťou celonárodného významu. 

 

Po skončení plavby odchod do Žiliny. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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