
 

POPRI SCHENGENSKEJ HRANICI 

          Každú nedeľu,  počas mesiacov júl a august, v čase: 

   8:35 *   Hotel Mousson – zastávka ul. Vajanského   

  8:40     Michalovce – zastávka oproti OC Zemplín 
   8:45 *    Hotel Družba – zastávka pri hoteli 
   8:55 *    Hotel Vinnay – zastávka Vinné jazero 

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

10:00    Drevené chrámy v Ruskej Bystrej a Inovci 
Severovýchodné Slovensko – to sú kopce, husté lesy a drevené chrámy 

východného obradu. „Cerkvi“ v Ruskej Bystrej a Inovciach, vybudované 

v 18. storočí na dominantných miestach, majú netradične usporiadané 

ikonostasy. Navyše, prvý menovaný chrám je zapísaný v Zozname svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Podmanivú atmosféru má tiež blízke okolie...  
 

Hrádok v obci Podhoroď 
Najprv vidno iba menší kopec so starým kameňolomom a zvláštnou 

výškovou značkou. Po krátkom stúpaní na jeho vrchol sa objavia ruiny 

najvýchodnejšie situovaného hradu – presnejšie hrádku – na území 

Slovenska. Zaujímavé sú zvyšky pomerne mohutnej obytnej veže i samotné 

hradné nádvorie, kde vraj boli v minulosti náhodne objavené staroveké 

rímske mince. Na rozdiel od tohto problematického pokladu je nádherný 

výhľad istý...  
 

Jazierko pri Beňatine 
Očarujúce Plitvické jazerá na Slovensku? Áno, je to možné... Blízko 

schengenskej, slovensko-ukrajinskej hranice. Tyrkysová voda starého 

zatopeného kameňolomu s úchvatnou skalnou scenériou pri prvom pohľade 

určite „vyrazí dych“ nejednému návštevníkovi. A hoci je tu kúpanie 

a potápanie iba na vlastnú zodpovednosť, veľrybu zaručene uvidí každý... 

Stačí sa len pozornejšie prizrieť...  
 

 13:00  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 10,- EUR 
0,- EUR  

Bez nároku na miesto 
5,- EUR 7,50 EUR 

 

Počas prehliadky kostolov a chrámov môžete darovať 1 euro na kostol, resp. chrám.  

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

