ZA LEGENDOU...
Щопонеділка, протягом місяців липня і серпня, в той час:
Thermalpark Šírava - учасників зустрічі
Zemplínska Šírava / Земплінська Ширава

9:00
9:15

Водосховище, побудоване в 60-х роках ХХ-го століття, яке часто
називають «Східнословацьким морем». Але ви знаєте, що тут було
раніше? Як виглядала місцевість перед тим, як її залили Ширавські
води? Під рівнем води знаходяться залишки військового польового
аеродрому. А коли ми сконцентруємо свою увагу, то, можливо, почуємо
звук дзвонів церкви, яка, згідно з легендою, знаходилася в нині вже
неіснуючому селі Блата...
Senderov / Сендеров
Незначний підйом, широка лісова дорога, привабливе довкілля, шепіт
дерев ... І раптом масивний дерев’яний хрест, який вказує на стародавню
церкву з нині вже реконструйованими основами, з якої відкривається
чудовий вид на околиці. Кажуть, що тут колись проживали монахи, які
заснували і місцеві виноградники ... Чи знаєте ви, що спільного мають
між собою Святий Андрій і дана місцевість, і чому колодязь поблизу
називається Шікля?
Vinianske jazero / Винне озеро
Сьогодні це водоймище в обіймах лісу всі називають озером. Але
насправді, це рибний ставок, який в кінці ІХХ-го століття, на
болотистому місці, побудувала собі родина графа Старая. Ви знаєте, хто
«зробив помилку» і з рибного ставка раптом стало «реліктове природнє
озеро»? Та відколи воно використовується в рекреаційних цілях?
Ще до недавнього часу посередині нього була побудована дерев’яна
платформа з дахом, яка служила для відпочинку плавців...

маршрут назад

11:00

* випадку, якщо не повідомляти про будь-які гостей готелю, автобус, відмічені * опущено.
дійсна до 31.8.2017

дорослі

ціна

4,- EUR

діти 0-2 roky
0,- EUR
вільні місця

діти 3-12 rokov

Студенти у віці до 25

2,- EUR

3,- EUR

Під час туру церков і храмів, ви можете пожертвувати 1 євро до церкви, соотв. храм.
Ви можете перевірити не пізніше, ніж за день до початку поїздки до 15:00. на:
spacirki@gmail.com +421 949 610 197
facebook.com/spacirki
Thermalpark Šírava
Для того, щоб зробити поїздку необхідно хв. 10 повідомили осіб.

Ми вітаємо !

