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KRÁĽOVSKÉ  MESTO  BARDEJOV  -  PAMIATKA  UNESCO 
DREVENÉ  KOSTOLÍKY  A  BIBLICKÉ  ZÁHRADY 

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

TERMÍN: 16.7.2022 
kolektív podľa požiadavky 

CENA: 39,50 € 
v cene je doprava autobusom, 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: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Poprad. Prejazd nádhernou krajinou Nízkych a Vysokých Tatier. Naj-

skôr navštívime niekdajšie kráľovské mesto Bardejov, najgotickejšie mesto na Slovensku, pamiatku Unesco. Jeho unikátne 

centrum tvorí ucelený súbor historických budov, ohraničených takmer súvislým pásom mestského opevnenia, ktoré je po-

važované za najdokonalejšie v Európe. Uprostred námestia stojí budova bývalej radnice zo začiatku 16. st., františkánsky 

kláštor s vyhliadkou z kostolnej veže a múzeá, výnimočná Bazilika minor sv. Egídia. Prvá zmienka o Bardejove je v Ipati-

jevskej kronike z r. 1241, čulý obchodný ruch na významnej obchodnej ceste medzi Baltským a Čiernym morom urobil za 

krátky čas z malej osady bohaté mesto. Získalo mnoho privilégií a v r.1376 ho kráľ Ľudovít I. povýšil na Slobodné kráľov-

ské mesto.  

 

Neďaleko Bardejova nájdeme v obci Krivé drevený kostolík východného obradu so vzácnym nádherným ikonostasom a 

obzvášť hodnotnými ikonami mimo ikonostasu. Veľmi vzácna je Bohorodička Hodigitria, ikona sv. Michala zobrazujúca 

archanjela ako rytiera bojujúceho mečom proti silám zla, Veľký Deésis, Spasiteľ s nebeskými silami a ďalšie. Pochádzajú 

zo 16.st. a v tak zachovanom stave sa ikonostas z tohto obdobia nenachádza nikde inde na Slovensku. 

 

Ďalšou vzácnosťou je chrám v Lukove-Venécii, jediný gréckokatolícky podpivničený chrám na Slovensku. V interiérovej 

výzdobe prevažujú barokové vplyvy, podstatná časť ikonostasu je z 18.st., Posledný súd je zo 16.st., ďalšie ikony zo 17.st.  

Ikony maľované na skle symbolizujú pozostatok sklárstva, čo je vyjadrené aj v názve dedinky – Venécia.  

 

Presun do malebného poľského kúpeľného mestečka Muszyna, kde navštívime nevídané biblické záhrady, vyhľadávanú 

turistickú atrakciu. Na ploche 1,3 ha sa rozprestiera 5 tematických záhrad s množstvom kvetov a rôznych druhov rastlín, 

miniatúrne krajinné scenérie, architektonické stavby a sochy. Minerálnu vodu z prameňa Maryja môžete vyskúšať zdarma.  

 

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách. 

 

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