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KRÁSY  ORAVY  A  KOSTOLÍKY  UNESCO 

     

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 19.8.2021 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 17,50 € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,00 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 kaza-

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

krstili významného básnika  P. O. Hviezdoslava.  

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 do obce Klin, ktorá vznikla v polovici 16. st. na valaskom práve. Patrila Oravskému panstvu a založili ju Thur-

zovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín, spravovali ju dediční richtári.  Za 

kuruckých vojen spustla, ale už v 18. st. sa stala dedinou obchodníkov, remeselníkov a pláteníkov. Začiatkom 19. st. sa 

začali objavovať murované domy tzv. plátenícke kúrie.  V r. 1778 mala 470 obyvateľov, v r. 1828 mala 151 domov a 822 

obyvateľov. Obyvatelia Klina sa okrem poľnohospodárstva zaoberali aj chovom hovädzieho dobytka a oviec, drevorubač-

stvom, pltníctvom a šindliarstvom.  Klin je pôvodné označenie pre výbežok hory medzi dvoma potokmi. 

Na kliňanskom kopci Grapa stojí monumentálna socha Krista, verná kópia sochy v Rio de Janeiro, vytvorená miestnym 

ľudovým majstrom. Oáza ticha, miesto pokoja, obľúbené a vyhľadávané miesto domácich aj zahraničných turistov. Je 

v poradí treťou kópiou brazílskeho Krista na svete a zároveň najvyššou sochou Spasiteľa na Slovensku. Socha dosahuje 

výšku 9,5 m a má hmotnosť 23 ton. Jej ruky smerujú na celú Oravu, ktorú majú ochraňovať. Pod sochou je vybudovaná 

kalvária s kaplnkou a zastaveniami krížovej cesty. Okolie je veľmi pekne upravené, s množstvom lavičiek, stromčekov, 

kríkov a kvetov. Vrch Grapa má nadmorskú výšku 686 metrov nad morom, takže za ideálneho počasia  je krásny výhľad 

nielen na Klin, ale aj na Oravskú priehradu, Námestovo, Vavrečku, Suchú Horu, Roháče a aj na susedné Poľsko. 

Odchod 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 barokovo-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 ga-

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

 

Po skončení plavby odchod do Žiliny, cestou zastávka v Starej Bystrici, kde si pozrieme prvý orloj na Slovensku, ktorý je 

súčasne najväčšou slovenskou drevenou sochou. Odbíja každú hodinu, pričom prezentuje promenádu siedmich svätcov. 

A čím sa môže popýšiť? Je jediným orlojom na svete, ktorý ukazuje tzv. pravý slnečný čas. Kompozícia predstavuje se-

diacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Vo výklenkoch sú umiestnené bronzové plastiky vý-

znamných slovenských osobností.  
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