POPRI SCHENGENSKEJ HRANICI
Щонеділі в липні і серпні, в той час:
8:35 *

Hotel Mousson – автобусна зупинкаVajanského

8:40

Michalovce – автобусна зупинка проти OC Zemplín

8:45 *
8:55 *

Hotel Družba – автобусна зупинка готель
Hotel Vinnay – автобусна зупинка Vinné jazero

9:10

Thermalpark Šírava

9:15 *

Hotel Glamour – автобусна зупинка на головній дорозі

Drevené chrámy v Ruskej Bystrej a Inovci / Дерев’яні

10:00

церкви в Руській Бистрій та Іновцях
Північний схід Словаччини - це пагорби, густі ліси і дерев’яні церкви
східного обряду. Церкви в Руській Бистрій та Іновцях, побудовані в
XVІІІ столітті на домінуючих місцях, мають нестандартно розташовані
іконостаси. Крім того, перша названа церква внесена до списку об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чарівну атмосферу мають також
околиці церков...
Hrádok v obci Podhoroď / Маленький замок у селі
Подгородь
ачити тільки невеликий пагорб зі старою каменоломнею і спеціальною
табличкою, де вказана висота над рівнем моря. Після короткого
сходження на вершину з’являються руїни маленького замку, який є
найсхідніше розташованим замком у Словаччині. Цікавими є залишки
досить масивної житлової вежі і внутрішній двір замку. Кажуть, що в
минулому тут були випадково виявлені древні римські монети. Не
дивлячись на спірне питання щодо скарбу, цілком очевидно звідсіля
відкривається прекрасний вид на околиці...
Jazierko pri Beňatine / Маленьке озеро біля Бенятину
Чарівні Плітвіцькі озера в Словаччині? Так, це можливо... Поруч з
Шенгенським кордоном, між Словаччиною та Україною. Бірюзова вода
старого затопленого кар’єру з вражаючим пейзажем скель, безумовно,
захоплює дух багатьох відвідувачів. І хоча плавання чи дайвінг тут
можливий тільки на власну відповідальність, запевняємо Вас, що
«китів» тут зможе побачити кожен... Вам просто потрібно уважніше
придивитися...

13:00

маршрут назад

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

дорослі

ціна

10,- EUR

діти 0-2 roky
0,- EUR
вільні місця

діти 3-12 rokov

Студенти у віці до 25

5,- EUR

7,50 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 !

