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ŠTÍTNICKÉ  HRADNÉ  HRY  -  5.ročník, 
KAŠTIEĽ  BETLIAR,  KOSTOL  OCHTINÁ 

     
 Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

   TERMÍN: 13.8.2022 
Pre kolektív termín podľa požiadavky /okrem programu v Štítniku/ 

    CENA: 39,50 
V cene je: doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky 

     PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Martin, Poprad, pokračovanie na Gemer. Prvá písomná zmienka o Ge-

merskej stolici pochádza z r. 1209, kedy bol strediskom župy kráľovský hrad. Vynikajúce prírodné podmienky, zachovaná ľu-

dová architektúra, folklór, kultúrno-historické pamiatky robia z Gemera perlu Slovenska a jeden z najvzácnejších regiónov. 

  Príchod do Betliara, kde navštívime jeden z najkrajších slovenských zámkov. Expozícia je zameraná na život a bytovú kultúru  

šľachty v 18. a 19.st. V 50-tich obytných miestnostiach, viacerých komunikačných chodbách a schodištiach prevažujú zbierky 

rodu Andrássyovcov. Ku kľúčovým exponátom patria vzácne kusy nábytku reprezentujúce umelecké slohy od renesancie až po 

secesiu, majestátne schodište, množstvo porcelánu. Nechýba ani Poľovnícky salónik s loveckými trofejami,Orienálny salón s 

exotickými predmetmi z Ázie a Afriky, či zoologické exponáty z rôznych kútov sveta. Najcennejšia je knižnica, vzácna zbierka 

obrazov, namaľovaných tak, aby z vás ani oko nespustili. V jednej z búst spoznáte cisárovnu Sissi, ktorá sa priatelila s knieža-

ťom Andrássym. Krásu kaštieľa dopĺňa nádherný anglický park. 

Prehliadka jedného z výnimočných kostolov Gemerskej gotickej cesty v Ochtinej. Ochtiná patrila pod administratívu Ostri-

homského arcibiskupstva, ktoré z rozhodnutia pápeža zriadil uhorský kráľ Štefan I. koncom roku 1000. Kostolík postavený 

na návrší duchovne zaopatroval viaceré banícke osady v okolí. Zasvätili ho sv. Mikulášovi, patrónovi obce. Pôvodný neskoro-

románsky kostolík tu stál už v prvej polovici 13. st., o niečo neskôr nechali vnútro kostola dekorovať nástennými maľbami – 

freskami. Sú dielom neznámeho, pravdepodobne vandrovného majstra – vaganta, ktorý prišiel z Talianska a bol silne ovplyvne-

ný byzantským umením. 

 

Presun do obce Štítnik, kedysi významného baníckeho mestečka, k starému vodnému hradu vybudovaného Bebekovcami. V 

minulosti bol chránený rozsiahlymi močariskami a predstavoval dôležitú protitureckú pevnosť. V protihabsburských stavov-

ských povstaniach bol zničený a z mocnej pevnosti ostala len zrúcanina. Jedno jej krídlo bolo zrekonštruované a prebudované 

na kaštieľ. A práve tu sa konajú Štítnické hradné hry, 5.ročník. Čaká vás bohatý program, vystúpenia sokoliarov, folklórne sku-

piny, lukostreľba, jazda na koni, tvorivé dieľne, historický tábor, drevený kolotoč, varenie a ochutnávka dobových jedál, bub-

nová show, remeselnícky jarmok, domáce minizoo, Peter Bič Projekt, hudobný skupiny Vidly... Nebude chýbať občerstvenie a 

pozrieme si aj veľkolepý gotický kostol s freskami od talianskych umelcov, niektoré z nich nemajú na Slovensku obdobu, tak-

isto ako drevená skriňa organu. 

 

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách.  

 

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