PRÍBEHY ŠĽACHTICKÝCH RODOV
Щовівторка, в липні і серпні, в той час:
8:20*

Hotel Glamour – автобусна зупинка на головній дорозі

8:25

Thermalpark Šírava

8:40 *
8:50 *

Hotel Vinnay – автобусна зупинка Vinné jazero
Hotel Mousson – автобусна зупинкаVajanského

8:55

Michalovce – автобусна зупинка проти OC Zemplín

9:00 *

Hotel Družba – автобусна зупинка готель
Staré – Sztárayovci, kostol / Старе та родина Стараїв
Незрозумілі до цього часу вбивства, феноменальний піаніст, який грав
однією рукою, і дорогоцінний богослужбовий одяг... Все це пов’язано із
селом Старе, звідки походить відома родина шляхтичів Стараїв. Ми
покажемо Вам чудову місцеву церкву, де Ви зможете побачити її
чудовий інтер’єр і таємничу крипту, неподалік також знаходиться
панський будинок – бувша резиденція заможної родини.
Strážske – kostol a park / Стражське та його цікава
місцевість
Місто Стражське у багатьох асоціюється з хімічним заводом... Але тут
також знаходиться стара та нова панська садиба у великому парку,
цікава алея каштанів, незвичайна надземна крипта світських
покровителів місцевої церкви і кладовище полеглих солдатів з Першої
світової війни. А за всім ховаються історії... Не хочете їх послухати на
цих місцях?
Brekovský hrad / Брековський замок
Один з двох кам’яних замків, які спочатку охороняли Брековські ворота
і важливий торгови й шлях в Галичину і Польщу, вже протягом кількох
років знаходиться в реконструкції. Ходімо з нами подивитися, що
вдалося відремонтувати в останні роки, і Ви дізнаєтеся, що ця фортеця
має спільного з королем Матвієм Корвіном та де знаходяться підземні
печери.... Можливо, ми зустрінемо і Чорного Коня...

9:20

12:20

маршрут назад

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

дорослі

ціна

8,- EUR

діти 0-2 roky
0,- EUR
вільні місця

діти 3-12 rokov

Студенти у віці до 25

4,- EUR

6,- 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 !

