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REGIÓN ZEMPLÍN – PAMIATKY UNESCO

ZÁJAZD Z PROGRAMU CK TRIP „ SLOVENSKÉ UNIKÁTY PRESAHUJÚCE HRANICE“
TERMÍN: 25.-26.6.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky
CENA: 139 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Prešov. Príchod do regiónu Zemplín, ktorý je bohatý na zaujímavé historické udalosti, pamiatky s mimoriadnym významom a neopakovateľnú prírodnú krásu. Našou prvou zastávkou bude Humenné, kde si pozrieme očarujúce námestie s Valašskovským mostom – príbuzným Eiffelovky a neobídeme ani humenský kaštieľ, spojený s významným rodom Drugethovcov, známym aj legendou o falšovaní mincí. Veľmi pekná expozícia renesančného kaštieľa približuje bytovú kultúru šľachty od renesancie po 20.st. Nájdete tu galériu panovníkov, izbu
uhorských kráľov, či Márie Terézie s tajnými dverami, stropné maľby a fresky, historické zbrane, sakrálne pamiatky...
Potom sa vydáme do najvýchodnejšej časti Slovenska, Národného parku Poloniny, pamiatky Unesco. Najskôr sa zastavíme
na rozhľadni, z ktorej je krásny výhľad na vodárenskú nádrž Starina, pokračujeme do obce Topoľa, kde ochutnáte domáci
chlebík z tradičnej hlinenej pece, dozviete sa o pestovaní kribice a hrnčiarstve. Prácu na hrnčiarskom kruhu a prípravu
chleba si môžete aj vyskúšať. Neobídeme ani drevený chrám Michala archanjela s nádherným barokovým ikonasom a najstaršou cyrilskou písomnou pamiatkou na Slovensku z 11.-12.st. Potom navštívime najvýchodnejšiu obec Slovenska – Novú Sedlicu, s chalúpkou deduška Večerníčka, ktorá po rekonštrukcii vyzerá zasa tak ako ju poznajú milióny televíznych
divákov. V budúcnosti má slúžiť ako expozícia večerníčkov. Unikátom tohoto kraja sú tradičné drevené chrámy so zaujímavou architektúrou a bohato zdobeným interiérom, dnes ešte navštívime Uličské Krivé so vzácnym ikonasom, odchod na
ubytovanie.
2.deň: raňajky, odchod do obce Ruská Bystrá, kde sa v nádhernom prostredí podvihorlatských lesov nachádza najvýchodnejší kostolík z pamiatok Unesco – Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša s pozoruhodnou architektúrou a vzácnou interiérovou výzdobou. Týči sa na vyvýšenine uprostred obce v zelenom pozadí mohutných stromov. Navštívime aj „Slovenské Plitvice“ – bývalý travertínový lom s priezračnou vodou – prekrásne tyrkysové Beňatinské jazero, unikátnu prírodnú
pamiatku. V neďalekej obci Inovce nájdeme jeden z najmenších drevených chrámov, zaujímavý neúplným, asymetrickým
ikonasom a vplyvom západnej maľby, takže sa nejedná o klasické ikony. Výnimočné ocenenie – zápis medzi pamiatky
Unesco má aj Vihorlatský bukový prales, ktorý sa tak dostal do spoločnosti takých svetoznámych lokalít ako americký
Yellowstonský národný park či Grand Cynyon, Mount Everest či Kilimandžáro. Patrí tu aj jedinečné jazero Morské oko,
tretie najväčšie prírodné jazero Slovenska, miestami hlboké až 25 m. Vyniká krištáľovo čistou trblietavou vodou, v ktorej
uvidíte mihotať sa menšie či väčšie rybky. Vihorlatské vrchy sa pýšia vlastnými nerastami, ktoré nenájdete nikde inde na
svete. Na záver navštívime zelenú perlu východného Slovenska – Slovenské more, Domašu. Počas náučnej vyhliadkovej
plavby sa dozviete množstvo informácií o histórii vodného diela, hovorené slovo striedajú autentické zvuky z dôb minulých, ale aj hudba vystihujúca obdobie Československa, aj samostatného Slovenska. Dozviete sa, ako vznikol názov Domaša, koľko stála výstavba, čo prežívali ľudia opúšťajúci svoje domovy, ako to bolo počas Pražskej jari, za čias normalizácie, o vývoji po Nežnej revolúcii a rozdelení Československa, ako skončili výletné lode plávajúce po Domaši, ako sa
loď Bohemia dostala z Prahy na Domašu, ale spoznáte aj víziu rekreačnej oblasti na najbližšie roky.
Počas plavby môžete obdivovať okolitú prírodu, zástavbu a ruch na brehoch z hlavného salónu lode, alebo slnečnej terasy,
občerstviť sa v Bistre a bare s ponukou alkoholických a nealkoholických nápojov a pochutín rôzneho druhu vrátanie minutiek.
O cca 17,30 hod. odchod do Žiliny, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách.

