
PO MIESTACH A STOPÁCH  

RYTIERA ALBERTA 

          W każdą środę i piątek, w miesiącach lipcu i sierpniu, w czasie:    

 
   8:35 *   Hotel Mousson – przystanek autobusowy ulica Vajanského 

  8:40   Michalovce – przystanek autobusowy naprzeciwko  

                           OC Zemplín 
   8:40 *    Hotel Družba – przystanek autobusowy przy hotelu 
   8:55 *    Hotel Vinnay – przystanek autobusowy Vinné jazero 

  9:10     Thermalpark Šírava  
   9:15 *    Hotel Glamour – przystanek autobusowy przy głównej drodze 

  9:20    Klokočov – Pútnický Chrám / Miejsce pielgrzymek - świątynia  

w Klokočovie 
Czy wiesz, że w Klokočovie znajduje się jeden z najważniejszych celów 

pielgrzymek grekokatolików w Zemplínie? Według tradycji w 1670 roku, po 

zbezczeszczeniu przez żołnierzy, łzami okrył się obraz Bogurodzicy. Można 

tu zobaczyć jedną z dwóch kopii oryginalnej ikony, która zaginęła w 

niewyjaśnionych okolicznościach...  

Vinné – Gotický kostol / Kościół gotycki w miejscowości Vinné 
Jeden z dominujących obiektów winiarskiej miejscowości Vinné jest znany z 

unikalnego  kamiennego epitafium szlachcica Ondreja Eödönffy’ego, który 

miał trzy żony i piętnaścioro dzieci. Swoich tajemnic do dzisiaj nie zdradziły 

nawet podziemne krypty. A czy wiesz, co wspólnego ma urodzony tutaj 

František Jozef Fuga ze słowacką flagą?  

Hrad nad obcou Vinné / Zamek nad miejscowością Vinné 
Nie daj się nabrać – ruiny zamku żyją! Panuje tu średniowiecze... Posłuchaj 

legendy o tajemniczym alchemiku, poznaj historię odkrycia prawdziwego 

skarbu na zamku, obejrzyj unikalną winnicę a nawet wybierz się do 

pierwotnej piwnicy winnej na... Wina z regionu są naprawdę znakomite...  

  12:45  droga powrotna 
* Dla gości hotelowych, którzy zameldowaliśmy się w recepcji hotelu. W przypadku, gdy nie zgłasza żadnych gości 

hotelowych, autobus oznaczone * są pomijane. 

 

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

W cenę 8,- EUR 
0,- EUR  

Bez miejsca 
4,- EUR 6,- 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

