
POPRI SCHENGENSKEJ HRANICI 

           W każdą niedzielę, w miesiącach lipcu i sierpniu, w czasie:    
 

   8:35 *   Hotel Mousson – przystanek autobusowy ulica Vajanského 

  8:40     Michalovce – przystanek autobusowy naprzeciwko  

                           OC Zemplín 
   8:45 *    Hotel Družba – przystanek autobusowy przy hotelu 
   8:55 *    Hotel Vinnay – przystanek autobusowy Vinné jazero 

  9:10     Thermalpark Šírava  
   9:15 *    Hotel Glamour – przystanek autobusowy przy głównej drodze 

10:00    Drevené chrámy v Ruskej Bystrej a Inovci / Drewniane  

kościoły w Ruskiej Bystrej i Inovcach  

Północno-wschodnia Słowacja to wzgórza, gęste lasy i drewniane kościoły 

obrządku wschodniego. „Cerkwie“ w Ruskiej Bystrej i Inovcach 

wybudowane w XVIII wieku na dominujących miejscach, mają 

nietradycyjnie rozmieszczone ikonostasy. Ponadto, pierwszy z wymienionych 

kościołów został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

UNESCO. Czarującą atmosferę ma również pobliska okolica...  

Hrádok v obci Podhoroď / Zameczek w miejscowości Podhoroď 
Na początku widać tylko mniejsze wzgórze ze starym kamieniołomem i 

specyficznym oznaczeniem wysokości. Po krótkim podejściu na jego szczyt 

pojawią się ruiny wysuniętego najbardziej na wschód zamku – a dokładniej 

zameczku – na terenie Słowacji. Interesujące są pozostałości stosunkowo 

potężnej wieży mieszkalnej oraz sam dziedziniec zamkowy, gdzie podobno w 

przeszłości przypadkowo odkryto starożytne rzymskie monety. Wspaniały 

widok gwarantowany...  

Jazierko pri Beňatine / Jeziorko nad Beňatiną 
Czarujące Jeziora Plitwickie na Słowacji? Tak, to możliwe... W pobliżu 

schengeńskiej, słowacko-ukraińskiej granicy. Turkusowa woda starego, 

zalanego kamieniołomu                                 z zachwycającą skalną scenerią 

to widok zapierający dech niejednemu turyście. Chociaż kąpać się i nurkować 

można tutaj wyłącznie na własną odpowiedzialność, wieloryba                          

z pewnością zobaczy każdy... Wystarczy tylko uważniej się przyjrzeć...  

 13:00  droga powrotna 
* Dla gości hotelowych, którzy zameldowaliśmy się w recepcji hotelu. W przypadku, gdy nie zgłasza żadnych gości 

hotelowych, autobus oznaczone * są pomijane. 

 

Ważna przez 31.8.2017 Dorośli Dzieci 0-2 roky Dzieci 3-12 rokov Studenci poniżej 25 

W cenę 10,- EUR 
0,- EUR  

Bez miejsca 
5,- EUR 7,50 EUR 

 

Podczas zwiedzania kościołów i świątyń można przekazać 1 euro do kościoła, wzgl. świątynia. 

 

Można sprawdzić, nie później niż w dniu poprzedzającym wyjazd do 15:00. na: 

 spacirki@gmail.com   +421 949 610 197    facebook.com/spacirki   Thermalpark Šírava     

 

Aby uczynić podróż jest konieczna min. 10 zgłoszone osoby. 

 

Czekamy na Ciebie! 

mailto:spacirki@gmail.com
http://www.facebook.com/spacirki

