
PO MIESTACH A STOPÁCH  

RYTIERA ALBERTA 

   Každú stredu a piatok,  počas mesiacov júl a august, v čase: 

   8:35 *   Hotel Mousson – zastávka ul. Vajanského   

  8:40   Michalovce – zastávka oproti OC Zemplín 
   8:40 *    Hotel Družba – zastávka pri hoteli 
   8:55 *    Hotel Vinnay – zastávka Vinné jazero 

  9:10     Thermalpark Šírava  
   9:15 *    Hotel Glamour – zastávka na hl. ceste 

  9:20    Klokočov – Pútnický Chrám 
Viete, že v Klokočove sa nachádza jedno z najvýznamnejších pútnických 

miest gréckokatolíkov na Zemplíne? Podľa tradície tu v roku 1670,  

po zneuctení vojakmi, slzil obraz Bohorodičky. Pozrite si jednu z dvoch 

druhých kópií originálnej ikony, ktorá sa – za zvláštnych okolností – stratila...  
 

Vinné – Gotický kostol 
Jedna z dominánt vinárskej obce Vinné je známa unikátnym kamenným 

epitafom šľachtica Ondreja Eödönffyho, ktorý mal tri manželky a pätnásť 

detí. Svoje tajomstvá dodnes nevydali ani podzemné krypty. A viete, čo má 

spoločné tunajší rodák František Jozef Fuga so slovenskou zástavou?  
 

Hrad nad obcou Vinné 
Nedajte sa pomýliť – hradné ruiny žijú! Vládne tu stredovek... Vypočujte si 

legendu o tajomnom alchymistovi, spoznajte príbeh objavenia skutočného 

hradného pokladu, obzrite si unikátnu vinicu a nakoniec zájdite do pôvodnej 

vínnej pivnice na... Vína z regiónu sú naozaj výborné...  
 

  12:45  cesta  späť – zastávky výstupu podľa zastávok nástupu 
  * Pre hotelových hostí, ktorí sa nahlásia na recepcii daného hotela. V prípade, že sa nenahlásia  žiadny hoteloví   

     hostia, zastávka označená * sa vynechá. 

 

Platné do 31.8.2017 Dospelá osoba Deti 0-2 roky Deti 3-12 rokov Študenti do 25 r. 

Cena výletu 8,- EUR 
0,- EUR  

Bez nároku na miesto 
4,- EUR 6,- EUR 

 

Počas prehliadky kostolov, chrámov a hradu  môžete darovať 1 euro na kostol, chrám a obnovu 

hradu..  

Nahlásiť sa môžete najneskôr deň pred uskutočnením výletu do 15:00 hod. na: 

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

Pre uskutočnenie výletu je potrebných min. 10 nahlásených osôb. 

 

Tešíme sa na Vás! 

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

