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   REGIÓN  NOVOHRAD – ZNÁMY  AJ  NEZNÁMY 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

 TERMÍN: 7.8.2021 
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 32,50 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., možnosť nástupu smer Martin – Zvolen. Po príchode do regiónu Novohrad sa vydáme po Go-

tickej ceste, kde navštívime dva kostolíky z tých, ktoré sa usilujú o nomináciu „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri 

a Malohonte na značku Európske dedičstvo“. Ich spoločným znakom je unikátna fresková výmaľba zachovaná vo výnimoč-

nom rozsahu. Rimavská Baňa – dominantný kostolík vznikol koncom 13.st. prestavbou neskororománskeho chrámu a vďaka 

unikátnej historickej výzdobe je považovaný za jeden z najkrajších. Vyniká veľkými stredovekými freskami s rôznymi vý-

javmi a motívom legendy o sv. Ladislavovi, vzácna je prastará kamenná krstiteľnica z čias výstavby chrámu, nádherne ma-

ľovaný kazetový strop z 18.st. Kraskovo – starobylý ranogotický kostol s románskymi prvkami stojí na mieste staršieho kos-

tola z 13.st. Na stenách sa zachovali gotické nástenné maľby zo 14.st. mariánskeho a pašiového cyklu, medzi nimi aj ladis-

lavská legenda. Vďaka svojmu rozsahu a komplexnosti zachovania majú mimoriadne silnú výpovednú hodnotu. Renesančný 

oltár a kazateľnica s bohatou drevorezbou a drevený maľovaný chór sú zo 17.st.   

    

Novohrad patrí medzi významné regióny, celé územie dýcha bohatou históriou aj vďaka línii hradov – Salgó, Šomoška, Fi-

ľakovský hrad, Modrý Kameň, Halič, Divínsky hrad.... Má v sebe úžasnú hrnčiarsku, keramickú a sklársku minulosť, ale te-

raz patrí medzi najchudobnejšie slovenské regióny s mierou nezamestnanosti dosahujúcou takmer 30 %...    

Našou ďalšou zastávkou bude historické Fiľakovo s dominantným hradom s fascinujúcimi dejinami. Spoznáte zaujímavý ži-

vot hrdinského hradného kapitána a nahliadnete do čias keď tu vládli Turci, ktorí opevnili múry kráľovského mesta, vybudo-

vali pod vedením Mustafu Sokoliho džámiju s minaretom, turecké kúpele, kvetinové a ovocné záhrady, stajne pre karavány, 

obchody, remeselnícke dielne, zdokonalili hradný vodovod, studňu a cisternu. Dozviete sa o následných náročných bojoch 

pri oslobodzovaní, zlatom veku a apokalypse, keď bolo celé mesto zrovnané so zemou. 

V tejto lokalite sa nudiť rozhodne nebudete, navštívime aj hrad Šomoška z 13.st. Medzi jeho vlastníkov patril aj Matúš Čák 

Trenčiansky, v 16.st. bol jednou z protitureckých pevností. Osmanským vojskám sa však neubránil a v ich moci ostal 23 ro-

kov. Osudným sa mu nakoniec stali stavovské nepokoje, po porážke povstania Františka II. Rákocziho ho cisárske vojská 

sčasti zbúrali a odvtedy chátral. Dnes je konzervovaný a zrekonštruovaný. 

 

Pozrieme si nevídaný prírodný úkaz, unikát v celej Európe. Len na Slovensku máme netypický nádherný Kamenný vodopád 

tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi. Vznikol asi pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, stuhnutej v prívodovom kanáli 

bývalej sopky pod zemským povrchom. Je vysoký približne 9 metrov, pod ním sa rozpína kamenné more.  

Priamo v centre regiónu navštívime mesto Lučenec s krásnym historickým jadrom – Kubínyiho námestím, pamiatkovou zó-

nou. Môžeme obdivovať rímskokatolícky, evanjelický a kalvínsky kostol, starú radnicu, Redutu. Exkluzívnym miestom je 

Zlatá ulička s atraktívnymi obchodmi. Jednou z najkrajších budov je impozantná neologická synagóga od prominentného 

architekta Leopolda Baumhorna, ktorého ďalšie tri rovnaké synagógy sa nachádzajú v Amsterdame, Bruseli a Tel Avive. 

Výnimočný je mestský park vybudovaný vo francúzskom a anglickom krajinskom záhradnom slohu so vzácnymi drevinami, 

umelým jazierkom, oddychovými zónami, patrí k najhodnotnejším a najmalebnejším na Slovensku. 

Našou poslednou zastávkou bude zámok Halič, ktorý počas svojej pohnutej histórie niekoľkokrát vyhorel, bojovali oň bratrí-

ci, králi i kuruci, stal sa dejiskom povstaní, vojen, rebélií, až z neho nakoniec ostali len ruiny. V 18.st. sa začala intenzívna 

obnova, budovala sa nová vstupná hala, dvojkrídlové schodisko, kaplnka. Najvzácnejšou časťou je slávnostná sála s bohatou 

a najrozsiahlejšou freskovou výzdobou na Slovensku. Od r. 2005 je v súkromných rukách, po veľkolepej rekonštrukcii bol v 

r. 2016 sprístupnený verejnosti ako luxusný hotel Galicia Nueva****. Zámok je ako vystrihnutý z rozprávky a z okien sa 

ponúka výhľad do šíreho okolia na 15 okolitých dedín, pri dobrej viditeľnosti i na niektoré končiare Vysokých Tatier. 

O cca 17,30 hod. odchod do Žiliny.   

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

 

mailto:cktrip@zoznam.sk
mailto:cktrip@cktrip.eu
http://www.cktrip.eu/

