
PO MIESTACH A STOPÁCH  

RYTIERA ALBERTA 

Кожної середи та п'ятниці протягом липня і серпня, в той час: 

   8:35 *   Hotel Mousson – автобусна зупинкаVajanského   

  8:40   Michalovce – автобусна зупинка проти OC Zemplín 
   8:40 *    Hotel Družba – автобусна зупинка готель 
   8:55 *    Hotel Vinnay – автобусна зупинка Vinné jazero 

  9:10     Thermalpark Šírava  
   9:15 *    Hotel Glamour – автобусна зупинка на головній дорозі 

  9:20    Klokočov – Pútnický Chrám / Паломницький храм в  

Клокчові 
Чи знаєте Ви, що в Клокчові знаходиться одне з найважливіших 

паломницьких місць греко-католиків Земпліна? Відповідно до традиції, 

тут в 1670 році, після осквернення солдатами, на картині Богородиці 

з’явилися сльози.  Ви можете тут побачити одну з двох копій 

оригінальної ікони, яка пропала при загадкових обставинах.  

Vinné – Gotický kostol / Готичний храм у Винному 
Одна з домінуючих будівель виноробного села Винне, відома 

унікальним кам’яним епітафом Ондрея Еодонфі - дворянина, який мав 

трьох дружин і п’ятнадцять дітей. Його секрети досі не викрили навіть 

підземні склепи. А чи знаєте Ви, що має спільного місцевий уродженець 

Франтішек Йозеф Фуга зі словацьким прапором? 

Hrad nad obcou Vinné / Замок над селом Винне 
Не помиліться - руїни замку все ще живі! Тут панує Середньовіччя ... 

Послухайте легенду про таємничого алхіміка, дізнайтеся історію 

знайдення справжнього замкового скарбу, роздивіться унікальний 

виноградник і, нарешті, відвідайте оригінальний винний льох... Вина з 

цього регіону дійсно неперевершені... 

  12:45  маршрут назад 
* випадку, якщо не повідомляти про будь-які гостей готелю, автобус, відмічені * опущено. 
 

дійсна до 31.8.2017 дорослі діти 0-2 roky діти 3-12 rokov Студенти у віці до 25 

ціна 8,- EUR 
0,- EUR  

вільні місця 
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 ! 

 

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

