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VÝCHODNÉ  SLOVENSKO  -   
POKLADY  GEMERA  A  TOKAJSKÁ  VÍNNA  CESTA 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN:  
pre kolektív termín podľa požiadavky 

 

CENA: 94,50 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

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

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu smer Poprad, pokračovanie na Gemer. Prvá písomná zmienka o Ge-

merskej stolici pochádza z r. 1209, kedy bol strediskom župy kráľovský hrad. Vynikajúce prírodné podmienky, zachovaná ľudová ar-

chitektúra, folklór, kultúrno-historické pamiatky robia z Gemera perlu Slovenska a jeden z najvzácnejších regiónov. 

Navštívime výnimočnú Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, jedinú svojho druhu v Európe. Jej charakteristická výzdoba je unikátna v 

celosvetovom meradle. Strop zdobia jedinečné tvary excentrickej formy aragonitu, ktoré inde nenájdete. Za najkrajšie miesto jaskyne 

je považovaná Sieň mliečnej dráhy, kde sú aragonitové útvary nasvietené tak, že pripomínajú hviezdnu oblohu. Spolu s ďalšími jas-

kyňami Slovenského krasu je pamiatkou Unesco. 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.  

Navštívime aj Betliar, jeden z najkrajších slovenských zámkov. Expozícia je zameraná na život a bytovú kultúru šľachty v 18. a 19.st. 

V 50-tich obytných miestnostiach, viacerých komunikačných chodbách a schodištiach prevažujú zbierky rodu Andrássyovcov. Ku 

kľúčovým exponátom patria vzácne kusy nábytku reprezentujúce 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 Af-

riky, zoologické exponáty z rôznych kútov sveta. Krásu kaštieľa dopĺňa nádherný anglický park. 

Prehliadka jednej z najkrajších secesných pamiatok Slovenska – Mauzóleu Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom 

Podhradí. Prvorodený syn Juraja Andrássyho sa rozhodol porušiť všetky šľachtické a feudálne zvyky a vzal si za manželku neuro-

dzenú Františku. Vzdal sa grófskeho titulu, usadil sa v Mníchove, kde pomáhali sirotám a chudobným. Keď Františka predčasne 

zomrela, nechal jej vybudovať veľkolepú hrobku, turistami nazývanú slovenský Tádž Mahal. Presun do Košíc, prehliadka historic-

kého centra a najväčšej gotickej katedrály na Slovensku, Dómu sv. Alžbety, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, spoznáme historický Trebišov – vstupnú bránu do Tokajskej oblasti. Pozrieme si kaštieľ Imricha Csákyho a historický 

park s neogotickým Mauzóleom Andrássyovcov. Zastavíme sa aj v Borši, rodisku Františka II. Rákocziho, vodcu posledného proti-

habsburského povstania, vystúpime na dominantnú 12 m vysokú vyhliadkovú vežu, jedinečnú svojim tvarom dreveného suda, odkiaľ 

je nádherný výhľad do šírych tokajských vinohradov. A potom sa už vydáme po Tokajskej vínnej ceste, ktorej raritou sú stredoveké 

pivnice vytesané do sopečných – tufových hornín, niektoré až do hĺbky 8–16 m. Pochádzajú z obdobia tureckých vojen a do určitej 

miery boli vybudované ako úkryty pred lúpežnými vojskami. V jednej z nich ochutnáme kvalitné vínko a miestne gastrošpeciality.  

 
Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod vo večerných hodinách. 

 

Kolektív nad 40 rokov – ďalšie 2 osoby zdarma 
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