PRÍBEHY ŠĽACHTICKÝCH RODOV
Každý utorok,

počas mesiacov júl a august, v čase:

8:20*

Hotel Glamour – zastávka na hl. ceste

8:25

Thermalpark Šírava

8:40 *
8:50 *

Hotel Vinnay – zastávka Vinné jazero
Hotel Mousson – zastávka ul. Vajanského

8:55

Michalovce – zastávka oproti OC Zemplín

9:00 *

Hotel Družba – zastávka pri hoteli

9:20

Staré – Sztárayovci, kostol
Dodnes úplne nevyjasnená vražda, fenomenálny jednoruký klavirista
a vzácne bohoslužobné rúcho... Aj toto je späté s obcou Staré, kde má korene
významný šľachtický rod Sztárayovcov. Zájdite s nami do tunajšieho
nádherného
kostola
a prezrite
si
jeho
interiér
i tajuplnú kryptu, blízko stojí tiež kaštieľ – kedysi honosné rodové sídlo.

Strážske – kostol a park
Mesto Strážske sa mnohým spája s chemickou fabrikou... Ale je tu aj starý
a nový kaštieľ v rozľahlom parku, zaujímavá gaštanová aleja, nezvyčajná
nadzemná krypta svetských patrónov miestneho kostola a cintorín padlých
vojakov z prvej svetovej vojny. A za všetkým sú príbehy... Nechcete si ich
vypočuť na mieste?

Brekovský hrad
Jeden z dvoch kamenných hradov, ktoré pôvodne strážili Brekovskú bránu
a významnú obchodnú cestu do Haliče a Poľska, už niekoľko rokov opravujú.
Poďte s nami pozrieť, čo sa podarilo zrekonštruovať za posledné roky,
a dozviete sa, čo má táto pevnosť spoločné s kráľom Matejom Korvínom, kde
sú podzemné jaskyne... Možno stretneme i čierneho koňa...

12:20

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

Cena výletu

8,- EUR

Deti 0-2 roky
0,- EUR
Bez nároku na miesto

Deti 3-12 rokov

Študenti do 25 r.

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!

