
                                         Brodno 50, 010 14 Žilina, tel. 0949 144833,  

                                                                                            cktrip@zoznam.sk, cktrip@cktrip.eu, www.cktrip.eu                                                                                                                                                       

STRETNUTIE  GORALOV  V  PIENINÁCH  
A MEDZINÁRODNÝ  FOLKLÓRNY  FESTIVAL  -  ZAKOPANÉ  

     
TERMÍN: 19.-20.8.2023 

                                                                              CENA: 97,- €  

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie  

                                                                               PROGRAM:  

1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu po Ružomberok. Prejazd nádhernou krajinou Nízkych a Vyso-

kých Tatier. Najskôr navštívime klenot pod Tatrami, historickú Spišskú Sobotu, jeden z najlepšie zachovaných stredovekých 

urbanistických celkov Slovenska. Jadrom jedinečného mestského celku je námestie s pôvodnou meštianskou zástavbou so 

zachovanými prvkami zo 14. a 15.st., renesančnou zvonicou, barokovou sochou Immaculaty a unikátnym kostolom sv. Juraja 

gotickými oltármi. Hlavný oltár bol vytvorený v dielni Majstra Pavla z Levoče, ďalší oltár je zdobený výnimočnými maľbami.  

Presun do Pieninského národného parku, kde sa v Červenom Kláštore dozviete o najznámejšom tunajšom mníchovi Cypriáno-

vi a užijete romantickú plavbu na pltiach.  

Potom nás už čaká jedinečné stretnutie nielen Goralov, ale všetkých ľudí, ktorí obľubujú dobrú hudbu, zábavu a relax v panen-

skej pieninskej prírode. Jedenásty ročník sa  koná v nádhernom areáli  Kúpeľov Smerdžonka. Pripravený je vynikajúci prog-

ram: hudba, spev, tanec, Goralská súťaž, tombola a Goralské atrakcie pre všetky vekové kategórie.  

Účinkujúci: Goralský folklórny súbor, Jožko Jožka, Kašubovci, Kollárovci, Ščamba, Vašo Patejdl, moderátor Jožko Jožka a 

Štefan Kollár. Atrakcie - kúpeľná ulička remesiel, kolonády s občerstvením a posedením, detské ihrisko s trampolínou, veľ-

ká lanová pyramída, Kneipp terapia s balančným chodníkom...  Po skončení programu odchod na ubytovanie.  

 

2.deň: raňajky, odchod do Zakopaného, najväčšieho turistického strediska v Poľsku. Koná sa tu už 55. ročník medzinárodného 

festivalu horského folklóru. Bohatý program ponúka vystúpenia skupín prezentujúcich horský folklór z celého sveta, súťažia 

o „Złote Ciupagi” a množstvo sprievodných podujatí. Prechádzka centrom, kde vás očarí goralská kultúra, lebo mesto je 

vlastne jeden veľký živý skanzen. Furmani v goralských krojoch vám ponúknu prehliadku z voza ťahaného koníkom, na 

promenáde Krupówky ochutnáte miestne špeciality. Na “krupuvkach“ nájde turista všetko - svetoznáme značky butikov vedľa 

obchodov s typickou poľskou ponukou - kožou vo všetkých podobách, výrobkami z vlny, suvenírov z dreva, Tatranské mú-

zeum, niekoľko galérií. Vláčik vás vyvezie na kopec Gubalowka, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Vyskúšať mô-

žete lanové centrum, či 750 m dlhú bobovú dráhu. Nájdete tu aj reštaurácie, stánky s občerstvením a suvenírmi. Príjemnou 

prechádzkou sa po Pápežskej ceste dostanete na Butorov vrch, môžete navštíviť drevenú kaplnku. Podľa záujmu ľahká, či ná-

ročnejšia turistika a 2-sedačka vás odvezie späť do Koscieliska. V Zakopanom je aj jediný Aquapark svojho druhu pod Tat-

rami so športovým, rekreačným aj liečebným účinkom. Bazény a atrakcie: 5 tobogánov, 6 typov jacuzzi, divoká rieka, rekreač-

ný bazén s plaveckými dráhami, rekreačný bazén s tryskami, vodnými kaskádami, gejzírmi, protiprúdom, masážnou stenou, 

vonkajší termálny bazén s malebným výhľadom na Tatry, saunový svet....  

Odchod na Slovensko, príchod do Žiliny vo večerných hodinách.  

 Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma   

Ceny sú kalkulované podľa cien z 15.1.2023  
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