
 

PRÍBEHY ŠĽACHTICKÝCH RODOV 

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

   8:20*    Hotel Glamour – przystanek autobusowy przy głównej drodze   

  8:25     Thermalpark Šírava  
   8:40 *   Hotel Vinnay – zastávka Vinné jazero 

   8:50 *   Hotel Mousson – przystanek autobusowy ulica Vajanského   

  8:55     Michalovce – przystanek autobusowy naprzeciwko  

                           OC Zemplín 
   9:00 *  Hotel Družba – przystanek autobusowy przy hotelu 

  9:20    Staré – Sztárayovci, kostol / Staré i ród Sztáray 
Do dzisiaj niewyjaśnione do końca morderstwo, fenomenalny, jednoręki 

pianista i rzadkie szaty liturgiczne. Również to wiąże się z miejscowością 

Staré, gdzie korzenie ma słynny ród szlachecki Sztáray. Wybierz się z nami 

do tutejszego, wspaniałego kościoła i obejrzyj jego wnętrze oraz tajemniczą 

kryptę. W pobliżu znajduje się również pałac – kiedyś okazała siedziba rodu.  

Strážske – kostol a park / Strážske miejscem godnym uwagi   
Miasto Strážske wielu osobom kojarzy się z zakładem chemicznym... Ale 

znajduje się tutaj również stary i nowy pałac w rozległym parku, interesująca 

kasztanowa aleja, niezwykła nadziemna krypta świeckich patronów lokalnego 

kościoła oraz cmentarz poległych żołnierzy z czasów I wojny światowej. A za 

tym wszystkim kryją się historie... Chciałbyś usłyszeć je na miejscu?  

Brekovský hrad / Zamek Brekov 
Jeden z dwóch kamiennych zamków, które pierwotnie stały na straży Bramy 

Brekov i ważnego szlaku handlowego do Galicji i Polski, już od kilku lat jest 

w trakcie remontu. Zobacz z nami efekty prac przeprowadzonych w ostatnich 

latach i dowiedz się, co ta twierdza ma wspólnego z królem Maciejem 

Korwinem, gdzie znajdują się podziemne jaskinie... Może spotkamy nawet 

czarnego konia...  

 12:20  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! 
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