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DEŇ  V  JEDNOM  MESTE  - PREŠOV ,  BREŽANY,  
OPÁLOVÉ  BANE, ZÁMUTOV,  KAPUŠIANSKY  HRAD  

     
  Zájazd z programu CK TRIP „Deň v jednom meste a jeho okolí“ 

       TERMÍN: 30.4.2022 
                                                                   Pre kolektív termín podľa požiadavky 

 

  CENA: 37,- € 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

 

   PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., prejazd krajinou s nádhernou scenériou Nízkych a Vysokých Tatier, možnosť nástupu smer 

Prešov. Našou prvou zastávkou bude ojedinelý gréckokatolícky drevený chrám sv. Lukáša v Brežanoch. Východné Slo-

vensko je nesmierne bohaté na starobylé drevené kostolíky, v samotnom Prešovskom kraji je však len tento jeden jediný, 

postavený v 1.pol. 18.st. Vyznačuje sa netradičnou architektúrou, vnútorným zariadením a mobiliárom, raritou je samos-

tatne stojaca veža.   

 

Potom navštívime unikát – najväčšie a najstaršie opálové bane na svete. Z týchto baní pochádza aj Harlekýn, najväčší náj-

dený kus drahého opálu na svete. V 16. st. boli známe po celom svete, no je možné, že opál sa tu ťažil už od rímskych 

čias. Unikátny drahý opál mali v obľube aj členovia rodiny cisára Napoleona. V mystickej atmosfére farebného podzem-

ného sveta spoznáte ich históriu, pre verejnosť uzavretú niekoľko desaťročí. 

 
Následne sa vrátime o 100 rokov späť, do Domu ľudových tradícií, nazývaného Múzeum u cetky v Zámutove. Vzniklo v 

jednom z najstarších pôvodných príbytkov, pozostáva zo štyroch izieb a gazdovského dvora. Tradičnú ľudovú kultúru a 

tradície prezentujú kroje, kikľe, krosná, tkaniny, nábytok, obrazy a domáce náčinie. Dozviete sa čo sú to kudzeľe, špuľare, 

cerhlica a mnoho zaujímavostí z tohoto rázovitého kraja.     

 
Neďaleko Prešova sa na skalnom výbežku vrchu Zámčisko vypínajú pozostatky Kapušianskeho hradu, postaveného na pô-

vodnom mieste slovanského hradiska z 13.st. Strážil kráľovskú cestu z Prešova na sever a jeho prvým majiteľom bol rod 

Moglód. Počas mnohých storočí bol v bojoch niekoľkrát zničený a znovu opravený, v 18.st. zbúraný. Po rokoch dobrovoľ-

níckej práce je obnovený a stal sa atraktívnou pamiatkou. Novovybudovaná vyhliadková veža ponúka impozantný výhľad 

do šíreho okolia, v klenbovej miestnosti je inštalovaná rytierska zbroj a zbrane, miniatúry katapultu a baranidla. 

 
Presun do metropoly severovýchodného Slovenska – Prešova, mesta s bohatou minulosťou a dynamickou prítomnosťou. 

Pozrieme si pamiatky sústredené v historickom centre rozprestierajúcom sa okolo Hlavnej ulice, ktorá sa rozširuje do vre-

tenovitého námestia. Ústrednou dominantou je monumentálny rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša zo 14.st. s vy-

sokou vežou. Pôvodné meštianske domy dostali po požiari v r. 1887 novoslohovú fasádu, pekným príkladom je štvorklíd-

lový Klobušického palác. Najcennejšou pamiatkou je Rákocziho palác, sídlo múzea, oproti Neptúnovej fontáne budova 

radnice, gréckokatolícka katedrála sv. Jána Krstiteľa s biskupským palácom.  

 

Odchod do Žiliny, predpokladaný príchod o cca 21,00 hod. 
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