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PODOLÍNEC – SABINOV –ŠARIŠSKÝ HRAD

06:00 hod odchod zo Žiliny, cestou bezpečnostná prestávka na Štrbe.
Pokračovanie cez Spišskú Belú do Podolínca. Jedno z najkrajších stredoeurópskych miest

nazval rád piaristov Atény nad Popradom. Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam
na Slovensku a bola vyobrazená aj na poštovej známke v sérii „Krásy našej vlasti“.
Dominantou mesta je nesporne Kláštor piaristov s kostolom, ktorého štíhle veže majú výšku 44 m,
esteticky prevyšuje košické a prešovské dvojvežové kostoly.

Po prestávke na foto pokračovanie do Sabinova
10:30 hod prehliadka Oscarového mesta vďaka filmu Obchod na korze,
ktorý sa tu nakrúcal v letných mesiacoch roku 1964.
Interaktívny filmový chodník má na miestach, kde film vznikal, 11 informačných tabúľ
a na základe QR kódov môžeme vidieť, ktorá scéna sa na tom-ktorom mieste nakrúcala.
Nezabudnuteľný Jozef Króner v hlavnej úlohe ako Tono Brtko, má od piatka 13.08.2021
na sabinovskom korze bronzovú sochu v životnej veľkosti, ktorá doplnila repliku obchodu
s galantériou vdovy Rozálie Lautmannovej.
12:00 hod osobné voľno na obed
13:00 hod odchod pod šarišský hradný vrch. 1,5 hodinová nenáročná túra po žltej značke po asfaltovom chodníku
na Šarišský hrad, ktorý je dnes ruinou, ale patrí k najrozľahlejším hradným areálom na Slovensku.
14:45 prehliadka hradu, pýchou ktorého je 15-metrová vyhliadková veža, ktorá vznikla po rekonštrukcii donjonu.
Výstup na ňu je za poplatok a nesporne stojí za to. Okrem úžasnej histórie ponúka 360 stupňový výhľad do okolia
a pri dobrej viditeľnosti dovidieť nielen do Maďarska a na Ukrajinu, ale aj do Poľska.
16:00 hod odchod z hradu, presun autobusom do Veľkého Šariša, prestávka na občerstvenie v štýlovej reštaurácii.
18:00 hod pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.
CENA: 39 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: UNION poistenie 1 €/os.
Výdavok na mieste - vstupné:
dosp.os.
Šarišský hrad
2€
vyhliadková veža
1€

dôchodca
1€
1€

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

