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HVIEZDOSLAVOVA HÁJOVŇA – KLIN – NÁMESTOVO – LEŠTINY
Program:
O 06:00 hod odchod zo Ţiliny na Oravu na Slanú vodu, kde v lone oravskej prírody pod majestátnou Babou
horou nájdeme idylické miesto, na ktorom v 80. rokoch 19. stor. hľadal inšpiráciu k svojmu dielu Hájnikova ţena
básnik Pavol Országh Hviezdoslav.
08:00 hod pešia vychádzka do areálu Hviezdoslavovej hájovne v dĺţke cca 3 km a prevýšením 149 m,
ktoré sa začiatkom 20. stor. stalo rodiskom a inšpiráciou ďalšieho významného predstaviteľa slovenskej
literatúry, Mila Urbana. Po prehliadke návrat do autobusu.
11:00 hod pokračovanie do obce Klin, kde postavili najvyššiu sochu Jeţiša Krista na Slovensku.
Na vrchu Grapa stojí v poradí tretia kópia brazílskeho Krista na svete.
Pod ňou sa nachádza kalvária a krásne upravené okolie, z ktorého je príjemný výhľad na oravskú krajinu.
11:15 hod vychádzka do areálu v dĺţke 1,2 km a prevýšením 124 m trvá cca pol hodiny
Po prehliadke a krátkom osobnom voľne návrat do autobusu.
12:45 hod presun do Námestova, osobné voľno na obed, prechádzka po brehu Oravskej priehrady
s moţnosť vystúpiť na vyhliadkovú veţu.
15:00 hod pokračovanie do Leštín, kde sa nachádza jedna z pamiatok Slovenska, zapísaných na zozname
UNESCO. Drevený artikulárny kostol bol s ďalšími drevenými kostolmi Karpatského oblúka zapísaný
na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva v roku 2008. Jeho interiér zdobí barokový oltár, maľba ţlto-bielych
kvetov na modrom základe na zábradlí z roku 1821 a bohato zdobená renesančná kazateľnica zo začiatku 18
stor.V patronátnych laviciach sedávali zámoţní páni z okolia. Práve v Leštinách bol pokrstený jeden z najväčších
slovenských básnikov, Pavol Országh Hviezdoslav.
16:45 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Ţiliny do 18:00 hod
CENA: 21 € /os. za zájazdový autobus, sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: UNION tuzemské poistenie 1 €/ osoba
vstupné do expozície Hviezdoslavova hájovňa a expozície Mila Urbana, milodar v Leštinách
dosp.os. 8,50 €, senior, ZŤP 4,50 €
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŢIADAVKY

