
 

 

 

   
 

  
 

 
 

 

 
 
 

TVRDOŠÍN - DEBNO - ZAKOPANÉ 
 

PROGRAM:  

 

06:00 hod odchod zo Žiliny, možnosť nástupu vo Vrútkach, v Martine..., pokračovanie do Tvrdošína.  
 

Prehliadka dreveného gotického kostolíka, ktorý je pýchou obce.  
V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili.  
Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Pri prehliadke kostola  

Vás zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654  

a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom – ide o temperu na dreve, ktorá pochádza z obdobia  
okolo roku 1653. Prekrásne klenbové maľby (obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop)  

dotvárajú gotickú mystiku priestoru.  
 

Pokračovanie do Debna. Debno je preslávené starodávnym kostolom sv. Michala Archanjela,  

datovaným do začiatku 16. storočia. Legenda o povstaní kostola hovorí o tom, že ho dali postaviť zbojníci,  
ktorí uvideli svätého Michala na dube. V roku 2003 kostol bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Vo svojom vnútri skrýva niečo neobvyklé a unikátne gotické maľby. Pôvod najstarších je odhadovaný  
na rok 1500. Nachádzajú sa nielen na stenách, ale aj na strope, kazateľnici, laviciach a na chóre. Prevládajú  

na nich rastlinné motívy, geometrické vzory, ale vyskytujú sa aj motívy z poľovačiek s jagelovským orlom. 

Pokračovanie autobusom do Zakopaného, prehliadka mesta. Zakopané ponúka úžasnú predvianočnú atmosféru, 
ktorú dotvárajú živé soby. Na nádherne vyzdobenej a vysvietenej hlavnej ulici Krupowki predvádzajú svoje umenie 
umelci, ale aj Jánošík či Indián. Na nekonečných terasách kaviarní a penziónov vonia vianočný punč, na roštoch  

údené koleno, pečené mäso aj klobásy. Ďalšie stánky sa prehýnajú pod ponukou oštiepkov, ochuteného medu  

či sladkostí. Budete sa cítiť ako v rozprávke. 

Cca o 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod 

 

CENA: € 25,50 /os.  za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok:  zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.  

                                
Orientačné vstupné: Tvrdošín 1 €, Debno 1 € 

 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 

 

 

Mariánske nám. 15                tel.: 041/5002034, 0904/426865          atours@atours.sk                                     

Žilina                                        www.atours.sk                         atours@nextra.sk 
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