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       MORSKÉ OKO – BEŇATINA – NOVÁ SEDLICA – KREMENEC 
                A DREVENÉ CHRÁMY KARPATSKÉHO OBLÚKA 

PROGRAM: 
 

1.deň: 07.10.2021 - štvrtok 

05:00 hod odchod zo Žiliny cez Poprad a Michalovce na Morské oko, po osobnom voľne na obed  
turistika na Sninský kameň, najkrajší vyhliadkový bod vo Vihorlatských vrchoch. Stredne náročná túra  

do výšky 1006 m.n.m po modrej značke v jednom smere 2,2 km s prevýšením 393 m a výstupom na Malý a Veľký sninský kameň 
bude trvať aj s prestávkami na odpočinok cca 4 hodiny. 

Ľahšia alternatíva: prechádzka okolo jazera, návšteva informačného centra, občerstvenie v reštaurácii pri jazere. 
Podvečer presun autobusom do Beňatiny, kde sa nachádza unikátna prírodná pamiatka, bývalý travertínový lom, 
ktorý zaplavila spodná voda, aby tak vytvorila prekrásne tyrkysové jazierko pripominajúce známe Plitvické jazerá. 

Na skalných stenách sa nachádza množstvo skamenelín drobných morských živočíchov.  
Voda v jazere ja studená, ale veľmi čistá a na vlastné riziko sa v nej možno kúpať. 

Po krátkej fotostopke pokračovanie na ubytovanie na Sninských rybníkoch, hotel***, večera v mieste ubytovania. 
 

2.deň: 08.10.2021 – piatok 
po raňajkách odchod na prehliadku niektorých drevených kostolíkov:  

Kalná Roztoka, kde stojí gréckokatolícky „kostol v kožuchu“ Drevený chrám sv. Jána Krstiteľa,  

fotostop v Šmigovci, gréckokatolícky Chrám svätého Basila Velikého v Hrabovej Roztoke s cibuľovitými 
vežičkami a šindľami v tvare rybacích šupín, Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša Ruská Bystrá zapísaný  

na zozname UNESCO. Po osobnom voľne na obed zastávka v Kolonici, kde v astronomickom observatóriu 
Parku tmavej oblohy používajú najväčší ďalekohľad na Slovensku. 

Podvečer prechádzka po centre Sniny, ktorú osadu podľa historikov založili slovenskí obyvatelia pravdepodobne v 11. 

storočí, ale prvá písomná správa je v listine uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou z roku 1317, ktorý ju daroval šľachticovi  
Filipovi Drugetovi za vernosť. Okolo klasicistického kaštieľa bol vybudovaný prírodný park, v ktorom v 20. storočí postavili 

nemocnicu a ihrisko, ktoré narušili prirodzené prepojenie kaštieľa a parku. 
Na nádvorí kaštieľa je umiestnená železná socha Herkulesa – bojovníka s kyjakom v ruke, ktorý bojuje 
s trojhlavým drakom. Odliali ju v roku 1841 v zlievarni Rhollovcov v dnešných Zemplínskych Hámroch. 
Na kamennom obrubníku fontány je nápis v maďarčine, ktorý obsahuje skrytý časový údaj o odliatí sochy. 

Večera a ubytovanie ako v predošlý deň. 

3.deň: 09.10.2021 – sobota 

v tento deň ponúkame dve možnosti 

 
1. skupina – turistika na Kremenec 

raňajky v balíčku  
06:30 hod odchod pravidelnej autobusovej linky do najvýchodnejšej obce Slovenska, do Novej Sedlice.  
Tu zistíme, že chalúpka deduška Večerníčka, z ktorej deduško každý večer vychádzal, aby zažíhal hviezdy, skutočne existuje. 

Za obcou je vrch Kremenec, kde sa nachádza trojhraničný kameň Slovenska, Poľska a Ukrajiny. 
Aby sme si ho mohli pozrieť, vypravíme sa na celodennú pomerne náročnú túru cez prírodnú rezerváciu Stužica,  

ktorá je zapísaná na zozname UNESCO. 
Cesta späť našim autobusom so zastávkou pri vodnej nádrži Starina, najväčšej zásobárni pitnej vody v Strednej 

Európe, ktorú vybudovali na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území národného parku Poloniny.  
Aby mohla vzniknúť, museli vysťahovať sedem dedín. Nad ňou vybudovali vyhliadku, ktorá poskytuje panoramatický výhľad  

na hladinu a blízke okolie. Večera a ubytovanie ako v predošlý deň. 
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2. skupina – drevené chrámy a iné pozoruhodnosti  

po raňajkách odchod na potulky autobusom v Parku tmavej oblohy Poloniny: Beskydský panteón,  
gréckokatolícky Chrám svätého archanjela Michala Topoľa s expozíciou venovanou histórii gréckokatolíckej cirkvi 

a Alexandrovi Duchnovičovi , drevený pravoslávny Chrám svätého archanjela Michala so zaujímavým oltárnym 

kameňom Ruský Potok, Park miniatúr Ulič, Rusínsko-slovenský slovník pod holým nebom,  
Chrám sv. Archanjela Michala Uličské Krivé, Vojnový cintorín z 1.sv.vojny, Prameň v rokline,  Chalúpka Deduška 

večerníčka, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky Nová Sedlica.  
Počas dňa osobné voľno na obed v jednoduchej miestnej reštaurácii. 

Ubytovanie a večera ako v predošlý deň 

 

4.deň: 10.10.2021 – nedeľa 
po raňajkách odchod do Humenného, kde stojí prekrásny renesančný kaštieľ, ktorý strážia dva bronzové levy. 
Vybudoval ho rod magnátov, Drugethovci. Dnes v ňom sídli Vihorlatské múzeum, ktoré prezentuje vo svojej 
expozícii bytovú kultúru šľachty od renesancie po 20.storočie, rovnako aj sakrálne umenie a prírodu.  
Za výstavným anglickým parkom s rybníkom sa nachádza skanzen s expozíciou ľudovej architektúry. 

 
Po prehliadke a osobnom voľne na obed pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:00 hod. 

 

 

CENA: 235 €/ os. za dopravu zájazdovým autobusom, 3 noci ubytovanie hotel***, 
                          3 x večeru, 3 x raňajky  a sprievodcu CK 

  
Príplatok na 1/1 izbu = 30 eur/pobyt 

 
Nepovinný príplatok: domáce UNION poistenie 4 €/dosp.os. 

 

Výdavok na mieste: vstupné do chrámov upresníme, približne 3 €/jeden chrám  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 

 


