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SLOVENSKO – POĽSKÉ  POHRANIČIE 
PAMIATKY, PRÍRODNÉ  A  HISTORICKÉ  SKVOSTY 

        
 

TERMÍN: 26.6.2021 
Pre kolektív termín podľa požiadavky             

                   CENA: 25 € 
                       V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

                        Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie  

                 

                    PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu smer Martin - Ružomberok – Orava. Po príchode do Tvrdošína pre-

hliadka dreveného rímskokatolíckeho kostolíka z 15 .st., pamiatky Unesco. Pri vstupe na vás hneď zapôsobí oltár, obra-

zy apoštolov a evanjelistov, veľmi precízne vypracovaný drevený kazetový strop a klenbové maľby s rôznou biblickou 

tématikou. 

 

Pokračovanie do Zakopaného, ktoré je najväčším turistickým centrom susedného Poľska. Pri prechádzke mestom vás 

očarí goralská kultúra, lebo mesto je vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu 

prehliadku z voza ťahaného koníkom, na promenáde Krupówky ochutnáte miestne špeciality, vláčik vás vyvezie na 

kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. 

 

Navštívime aj drevený kostolík z 15. st. v Debne – pamiatku Unesco, ktorý predstavuje výnimočný príklad gotickej 

chrámovej architektúry. 

 

Niedzica – pozrieme si park miniatúr, kde možno obdivovať zmenšeniny historických a prírodných zaujímavostí Spi-

ša, Oravy a Podhalia, vrátane pokusov o rekonštrukciu dnes už neexistujúcich objektov. Niedzica je rodiskom Michala 

Dočolomanského, ktorého si obyvatelia pripomínajú pamätnou tabuľou. 

 

Opäť sa presunieme na slovenskú stranu do Červeného Kláštora, prehliadka kláštora - národnej kultúrnej pamiatky. 

Najmonumentálnejšou stavbou kláštorného komplexu je gotický jednoloďový Kostol svätého Antona Pustovníka z r. 

1360. Z tunajších mníchov sa do dejín významne zapísal zberateľ liečivých rastlín, mních Cyprián. Jeho celoživotným 

dielom je Herbár z r. 1766, ktorý obsahuje 283 exemplárov rastlín. S jeho menom sa spája aj legenda o lietajúcom stro-

ji, na ktorom údajne vzlietol z Troch  korún a preletel až do Tatier. Nasleduje splav Dunajca na drevených pltiach v 

nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku - jedinečná atrakcia v Európe. Trasa dlhá 9 km vedie z  

Červeného Kláštora do obce Lesnica a trvá 70-90 minút.  

 

Odchod do Žiliny, príchod v neskorších večerných hodinách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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