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                                         ORAVSKÝ HRAD – KRUŠETNICA - ZUBEREC 
Program: 

o 07:30 hod odchod zo Žiliny do Oravského Podzámku, prehliadka jednej z najväčších turistických atrakcií 

severného Slovenska. Oravský hrad vybudovaný na skale nad riekou Orava, v minulosti sídlo  
Oravského hradného panstva, ktorému patrila takmer celá Orava je dnes živým komplexom, ktorý ponúka turistom 

mnohé zážitky v niekoľkých expozíciách, ale i počas príležitostných podujatí.  
Hrad, ktorý vlastnili Matúš Čák Trenčiansky, či Matej Korvín, zažil najväčší rozmach v čase, keď patril  

rodu Thurzovcov. Zažil však aj obdobie chátrania, keď v roku 1800 vyhorel. 

Po druhej svetovej vojne prešiel rekonštrukciou. Dolný, Stredný a Horný hrad, stavby, ktoré kopírujú hradný kopec 
majú vo svojich palácoch spolu 154 miestností a veľa schodov. 

 
Po prehliadke pokračovanie autobusom na Hornú Oravu. 

„Dlhá cesta k zrnku, krátka k skvelému zážitku“- to je motto mladého baristu, ktorý expozíciou v útulnom domčeku 
Oravakafe v Krušetnici rozpráva príbeh kávovníkového zrnka od svojho počiatku až po lahodný koniec. 

Interiér domčeka zdobí najväčšia mozaika z kávovníkových zŕn na svete. Zbierka exponátov je ocenená  

Certifikátom za najväčšiu zbierku na Slovensku: mlynčeky, kávovary, hrnčeky...  
Ak vlastníte nejaký zaujímavý exponát aj Vy, môžete ho priniesť a tak obohatiť jeho zbierku. 

 
Po prehliadke osobné voľno na obed, po ktorom si môžete dať lahodnú kávu. 

 

Po dobrom obede presun autobusom do Zuberca, kde v Múzeu Oravskej dediny v nádhernom prírodnom 
prostredí pod Roháčmi stojí viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry z rôznych častí Oravy.  

Prevažná časť sú originály odkúpené od pôvodných majiteľov, ktoré rozobraté previezli do múzea,  
ošetrili a nanovo poskladali.  

A tak môžeme navštíviť Dolnooravský rínok, Hornooravskú ulicu, Goralské lazy, Kostol s cintorínom, či Mlynisko. 
K zaujímavým stavbám patrí mlyn na vodný pohon, plátenícky mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň,  

či hrnčiarska pec. Ku skutočným klenotom múzea patri drevený gotický kostol sv Alžbety Uhorskej  

zo začiatku 15. storočia, s maľovaným stropom a funkčným prenosným barokovým organom. 
V čase Veľkonočných sviatkov zvyknú remeselníci v areáli múzea predvádzať výrobu kraslíc, pletenie korbáčov, 

pečenie obradového pečiva a nechýba ani folklórny program. 
 

16:30 hod odchod na cestu späť, fotostop pri kaštieli v Hornej Lehote, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:30 hod 

 
CENA: € 29/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: vstupné  

                              zájazdové poistenie UNION 1 €/osoba 

 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU PODĽA POŽIADAVKY 
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