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KRÁSY  VÝCHODNÉHO  SLOVENSKA - PAMIATKY  UNESCO 

BARDEJOV  A  DREVENÉ  KOSTOLÍKY 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 31.7.-1.8.2021 
kolektív podľa požiadavky 

CENA: 89 € 
v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky 

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

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Poprad. Zastávka v obci Leštiny, kde navštívime artikulárny dre-

vený 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 zdo-

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

tolíku pokrstili významného básnika  P. O. Hviezdoslava. Pokračovanie nádhernou prírodnou scenériou Nízkych a Vy-

sokých Tatier do malebného Kežmarku, prechádzka mestom - radnica, Mestský hrad, Starý trh, Bazilika Sv. Kríža, Nový 

evanjelický kostol..., prehliadka - drevený evanjelický artikulárny kostol, pamiatka Unesco, postavený v r. 1717 bez pou-

žitia kovových klincov do podoby rovnoramenného gréckeho kríža v barokovom slohu. Interiér kostola je očarujúci, zdo-

bený drevorezbami a freskami. Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Kostolík patrí medzi najsugestívnej-

šie kostoly na Slovensku. Následne si pozrieme vzácny kostolík v Hervatove – pamiatku Unesco, jediný rímskokatolický 

kostol z celého súboru drevených chrámov. Je zasvätený sv. Františkovi z Assisi a bol postavený koncom 15. st. Vo vnútri 

kostola sa nachádza vzácny oltár a nástenné maľby. Navštívime aj niekdajšie kráľovské mesto Bardejov, najgotickejšie 

mesto na Slovensku, pamiatku Unesco. Jeho unikátne centrum tvorí ucelený súbor historických budov, ohraničený takmer 

súvislým pásom mestského opevnenia. Uprostred námestia stojí budova bývalej radnice zo začiatku 16. st., františkánsky 

kláštor s vyhliadkou z kostolnej veže a múzeá, výnimočná Bazilika minor sv. Egídia... Ubytovanie. 
 

2.deň: raňajky, prehliadka - drevený kostolík v Ladomírovej - drevený chrám východného obradu archanjela Michala z r. 

1742. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár z polovice 18. st., päťradová polychrómovaná drevená architektúra vyplne-

ná ikonami, časť z nich bolo zničená v 2. svetovej vojne. Bodružal -  drevený chrám východného obradu sv. Mikuláša z r. 

1658, niekoľkokrát opravovaný. Na severnej strane lode sú zachované zbytky nástenných malieb z 18. st.: Posledný súd a 

kalvária. Vnútorná výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. st. Pokračovanie do Medzila-

boriec, návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa ako prvé na svete venuje osobnosti kráľa pop-artu, 

prehliadka dominantného pravoslávneho chrámu sv. Ducha v starom ruskom štýle. Odchod do metropoly severovýchodné-

ho Slovenska – Prešova, mesta s bohatou minulosťou a dynamickou prítomnosťou. Historické pamiatky nájdeme v centre, 

dominantou je monumentálny rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša z polovice 14. st. s vysokou regotizovanou 

vežou.  Radovú zástavbu Hlavnej ulice poznamenal požiar, ktorý v r. 1887 zničil veľkú časť mesta. Pôvodne neskorogotic-

ké, renesančné a barokové meštianske domy dostali po obnove novoslohovú fasádu. Pekným príkladom je štvorkrídlový 

Klobušického palác. Najcennejšou pamiatkou východného radu je Rákócziho palác, sídlo múzea. Oproti Neptúnovej fontá-

ne sa nachádza budova radnice -  dnes vinárske múzeum. Najcennejším objektom južnej časti námestia je  gréckokatolíc-

ka katedrála sv. Jána Krstiteľa z 18.st. Navštívime aj jednu z najvýznamnejších technických pamiatok Slovenska - Solivar, 

unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17.st.  

 

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách. 

 

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