
  

ZA LEGENDOU... 

 W każdy poniedziałek, w miesiącach lipcu i sierpniu, w czasie: 

  9:00     Thermalpark Šírava - uczestników spotkania 

  9:15    Zemplínska Šírava 
Táto vodná nádrž, vybudovaná v 60. rokoch 20. storočia, je často označovaná 

Ten zbiornik wodny wybudowany w latach 60. XX wieku jest często 

określany mianem  „wschodnio-słowackiego morza“. Czy wiesz jednak, co 

znajdowało się w tym miejscu wcześniej? Jak wyglądał krajobraz, który 

zalały wody zbiornika? Pod poziomem wody znajdują się pozostałości 

wojskowego lotniska polowego. A jeśli mocniej się skoncentrujemy, być 

może usłyszymy dźwięk dzwonów kościoła, który, według legendy, stał na 

terenie nieistniającej już dzisiaj wsi Blatá...  

Senderov 
Łagodne podejście, szeroka leśna droga, czarująca okolica, szum drzew... Aż 

tu nagle potężny, drewniany krzyż, który dzisiaj wskazuje na 

zrekonstruowane już fundamenty starodawnego kościoła, stąd roztacza się 

wspaniały widok na okolicę. Ponoć kiedyś mieszkali tutaj mnisi, którzy 

założyli także tutejsze winnice... Czy wiesz, co miejsce to ma wspólnego ze 

świętym Andrzejem i dlaczego pobliska studnia nazywa się Šikľa?  

   Vinianske jazero / Jezioro Winiańskie 
Dzisiaj ten akwen wodny w otoczeniu lasów każdy zna jako jezioro. W 

rzeczywistości jest to jednak staw rybny, który w bagnistym miejscu, pod 

koniec XIX wieku, zlecił wybudować ród hrabiowski Sztáray. Czy wiesz, kto 

„popełnił błąd” i staw rybny nagle przemienił się                       w „naturalnie 

odgrodzone jezioro reliktowe“? Od kiedy jest ono wykorzystywane dla celów 

rekreacyjnych? Jeszcze do niedawna na jego środku znajdowała się 

zadaszona, drewniana platforma, którą pływacy wykorzystywali, aby 

odpocząć...  

11:00  droga powrotna 
 

Ważna przez 31.8.2017 Dorośli Dzieci 0-2 roky Dzieci 3-12 rokov Studenci poniżej 25 

W cenę 4,- EUR 
0,- EUR  

Bez miejsca 
2,- EUR 3,- EUR 

 

Podczas zwiedzania kościołów i świątyń można przekazać 1 euro do kościoła, wzgl. świątynia. 

 

Można sprawdzić, nie później niż w dniu poprzedzającym wyjazd do 15:00. na: 

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

 

Aby uczynić podróż jest konieczna min. 10 zgłoszone osoby. 

 

Czekamy na Ciebie! 

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

