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REGIÓN  LIPTOV  A  TAJOMNÍ  TEMPLÁRI 

   
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 25.9.2021 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 24,50 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po trase smer Martin - Ružomberok. Objavovanie krás a tajomstiev Liptova 

začneme na bývalom kráľovskom strážnom hrade Likava. Jeho architektúra je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a 

renesancie, radí sa medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. Sprístupnená je Hunyadyho veža s expozíciou dejín 

hradu a dve nádvoria dolného hradu. Údajne ho postavili templárski mnísi a je opradený mnohými legendami. Podľa niekto-

rých historikov bývali mnísi od r. 1217 na vrchu Mních v kláštore, odkiaľ viedla na hrad tajná chodba. Že tam kláštor stál, po-

tvrdzuje archív kniežaťa Herbersteina zo Štajerska. Aj kostol sv. Martina v Martinčeku údajne postavili templári. Za bielymi 

múrmi môžete hľadať ich tajomné šifry, ukrýva však pozoruhodné nástenné maľby, odkryté len nedávno, patriace k najstarším 

súvisle zachovaným freskám na Slovensku. Vznikli okolo r. 1300, teda v období, keď templári chránili severnú hranicu Uhor-

ska a zrejme preto obsahujú zaujímavé motívy. Na kopci pri kostolíku čnejú zo zeme zaujímavé striešky – sú to malé piv-

ničky, dodnes slúžiace na uskladnenie zemiakov a zeleniny... 

 

Presun do Liptovského Hrádku, prehliadka hradu a kaštieľa, ktorého nedávna rekonštrukcia sa považuje za jednu z najvydare-

nejších v moderných dejinách Slovenska. Prejdeme sa nádvorím podhradia gotického hradu, časťou interiéru renesančného 

kaštieľa, sprístupnená je komnata hradného kastelána a schodisková veža s nádhernými výhľadmi do šíreho okolia.  

 

Pokračujeme prehliadkou pamiatky Unesco – drevenej dedinky, kde sa zastavil čas, Vlkolínca. Zachovaná pôvodná architek-

túra a štruktúra horskej osady želiarov, pastierov a drevorubačov, tvorí ju zástavba 45 usadlostí, drevených obytných domov a 

hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Každá pozostáva zo vstupného pitvora, komory a izby. V centre sa zacho-

vala zvonica z r. 1770, studňa, kostol Navštívenia Panny Márie a škola. 

V súvislosti s legendárnymi templármi sa na dolnom Liptove najčastejšie spomína obec Ludrová. V podzemí starobylého Kos-

tola všetkých svätých by sa mala nachádzať tajomná krypta s telesnými pozostatkami kniežaťa Johanna Gottrieda von Herber-

steina. Zaujímavú záhadu v ludrovskom kostole objavíme aj vtedy, ak začneme počítať postavy pri stole na výjave Poslednej 

večere. Prečo je tu o jednu osobu viac? A je tu ešte ďalšia unikátna rarita. Nezvyčajné vyobrazenie Judáša ako obesenca asi 

nenájdeme nikde inde na svete.  

V Ludrovej sa zúčastníme tradičných Mitrových slávností. Čaká vás bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpia folklórne zo-

skupenia z blízkeho regiónu. Uvidíte ukážku výroby ovčieho syra a odvárania žinčice, maľovanie na tvár, pripravený je stán-

kový predaj výrobkov s ľudovou tematikou. Počas celej akcie si môžete pochutiť na tradičných jedlách ako sú bryndzový de-

mikát, bryndzové hrbáňe, bryndzové pirohy, liptovské droby, baraní a divinový guľáš, pečená klobása. 

 

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách. 
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