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VÝCHODNÉ  SLOVENSKO  -   
KOŠICE  A  TOKAJSKÁ  VÍNNA  CESTA 

      
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

 

TERMÍN: 10.-11.9.2022 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 98 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre /kolektív/. 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Prešov. Prejazd krajinou s nádhernou scenériou Nízkych a Vy-

sokých Tatier do Košíc. Prehliadka historického centra a najväčšej gotickej katedrály na Slovensku, Dómu sv. Alžbety. 

Katedrála sa začala stavať okolo r. 1380 a je najvýchodnejšou gotickou katedrálou západného štýlu v Európe a zároveň aj 

najväčší chrám na Slovensku. Nachádza sa v nej fascinujúci oltár sv. Alžbety, zobrazujúci život sv. Alžbety Uhorskej, pat-

rónky Dómu, vzácne gotické točité dvojité schodisko, jedno z piatich v Európe, hrobka vodcu najväčšieho protihabsburg-

ského povstania v Uhorsku Františka II. Rákócziho, aj slnečné hodiny z r. 1477. Fresky a sochárske práce majstra Štefana, 

miestneho umelca z 15. st. zdobia celý interiér. Kvôli nádhernému výhľadu sa oplatí vyjsť na 60 m vysokú severnú vežu.  

Pokračovanie k Immaculate – morovému stĺpu, postavenému na mieste bývalého popraviska. Na vrchole je plastika Panny 

Márie, pripomína vďaku za prekonanú epidémiu. Kaplnka sv. Michala zo 14. st. je vrcholom gotiky a prekvapuje svojou 

štýlovou čistotou, útulnosťou a harmóniou. Kedysi bola obklopená cintorínom a nachádzala sa v nej kostnica. Urbanova 

veža - pôvodne zvonica, kde bol umiestnený slávny košický zvon Urban má dnes pod arkádami umiestnené lapidárium – 

náhrobné kamene, ktoré reprezentujú vzácne ranogotické až barokové umenie. V 45 m vysokej veži sídli aj jediné mú-

zeum voskových figurín na Slovensku. Nezabudneme ani na ďalšie pamiatky: Levočský dom, Andrášiho palác, Župný 

dom, Stará radnica, Spievajúca fontána... 

 

Pokračovanie do historického Trebišova, vstupnej brány do Tokajskej oblasti. Pozrieme si kaštieľ Imricha Csákyho – síd-

lo Vlastivedného múzea, historický park s neogotickým Mauzóleom Andrássyovcov, zrúcaninu vodného hradu Parič, ďal-

šie pamiatky, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, výlet po Tokajskej vínnej ceste začneme vo Viničkách plavbou po rieke Bodrog, ktorá je unikátom, ako je-

diná rieka v Európe nemá prameň. Počas plavby malebnými zákutiami sa dozviete o zaujímavostiach regiónu a uvidíte 

najnižšie položené miesto Slovenska. Z lode vystúpime v maďarskom Sárospataku, kde si pozrieme majstrovské dielo re-

nesančnej architektúry – Rákocziho hrad. Prehliadka historického centra, univerzity, kde kedysi učil J.A. Komenský, pre-

sun na Slovensko.  

 

Zastávka v Borši, rodisku Františka II. Rákocziho, vodcu posledného protihabsburského povstania. Prehliadka nedávno 

zrekonštruovaného kaštieľa, perly renesančnej architektúry. Potom sa už vydáme po Tokajskej vínnej ceste, ktorej raritou 

sú stredoveké pivnice vytesané do sopečných – tufových hornín, niektoré až do hĺbky 8–16 m. Pochádzajú z obdobia tu-

reckých vojen a do určitej miery boli vybudované ako úkryty pred lúpežnými vojskami. V jednej z nich ochutnáme kvalit-

né vínko. Krásny výhľad na vinice ponúka vyhliadková veža Tokaj. 

 
Odchod do Žiliny, príchod v neskorších večerných hodinách. 

  

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