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Termíny výletov

História

UNESCO

Víno

Turistika

Relax

Gastro

Poznanie

podporené z výziev
programu
Terra incognita

novinka

Cestovná agentúra Košice Región Turizmus
Hlavná 48 | 040 01 Košice | IČO 42319269
Zmena programu vyhradená.

Zemplínska
jarná špacírka

Do vtáčieho
raja

Po stopách
Andrássyovcov

Bylinkové
randez-vous

Gemerské
sakrálne
tajomstvá

Čarovný
Gemer

Rajské
žihadlá

Na lodi
bez hraníc

Na stope
filmu Čiara

Spiš
bez starosti

Za permoníkmi
do Gelnice

Na lodi
bez hraníc

POTULKY
PO MantákovE

Opálové bane
a svedkovia
Za UNESCOm
plynúceho času na Zemplín

Prechádzka
vinicami

Ci béby!
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10.7.
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25.9.

Zemplínska
jarná špacírka
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

28. MAREC 2021

9:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho
Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove

19:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−6 rokov)

ZŤP

(s doprovodom)

22€
19€
19€

žiak

(6−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, denné štúdium)

senior

(nad 62 rokov)

19€
19€
19€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka
Zemplínskeho múzea v Michalovciach, vstup na výstavu Trebišovski
pisanki v múzeu v Trebišove, prehliadka kaštieľa, expozícia Ľudová drevorezba a plastika Zemplína, Mauzóleum Andrássyovcov, zrúcanina
hradu Parič, prehliadka historického parku, služby sprievodcu. Prestávka
na individuálne občerstvenie počas výletu bude v lokálnej reštaurácii.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Príjemne sa nalaďte na prichádzajúce veľkonočné
sviatky a vyberte sa s nami na prvý jarný výlet
sezóny – na Zemplín. Začneme v nedávno zrekonštruovanom Zemplínskom múzeu v Michalovciach,
ktoré sídli v úchvatnom šľachtickom sídle. Príjemné
popoludnie strávime v trebišovskom kaštieli, kde sa
v tom čase koná podujatie Víno a kraslice či v histórii
slovenských múzeí najstaršia výstava Trebišovski
pisanki. Prežiť jarnú nedeľu v parku je snom každej
gazdinky a ak je to park preslávený historickými
pamiatkami, tak dupľom. Navštívime Mauzóleum grófa
Júliusa Andrássyho, zrúcaniny hradu Parič a expozíciu
Ľudová drevorezba a plastika Zemplína.

PROGRAM

Zemplínske múzeum
v Michalovciach

vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom.
Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov
zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí
prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30. rokoch 19. storočia, keď dostal dnešnú
podobu. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty,
ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej
stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú
kultúrnymi pamiatkami.

Mauzóleum grófa
Júliusa Andrássyho

patrí medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky
v Trebišove. Bolo postavené v roku 1893 podľa projektu nemeckého architekta Arthura Meiniga v neogotickom slohu. Sarkofág v interiéri je dielom budapeštianskeho sochára Juraja Zalu. V mauzóleu sú uložené
telesné pozostatky grófa Júliusa Andrássyho, jeho
manželky Katalin Kendeffyovej a ich syna Teodora
Andrássyho.

Víno a kraslice

je tradičné veľkonočné kultúrno-spoločenské podujatie,
ktoré pripravuje Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína v Trebišove. Inšpirujte sa mnohými tradičnými
i modernejšími technikami zdobenia veľkonočných
kraslíc, ukážkami veľkonočného stolovania s typickými
sviatočnými jedlami, viažucimi sa na Veľkú Noc, z ktorých je slobodno aj ochutnať. Degustovať sa budú aj
viaceré druhy tokajských vín.

Do vtáčieho
raja
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

24. APRÍL 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Vtáčí raj pri Sennom
Kaštieľ v Sennom
Malohorešský gastrozážitok

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−6 rokov)

ZŤP

(s doprovodom)

22€
20€
20€

žiak

(6−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, denné štúdium)

20€
20€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, pešia prechádzka Vtáčím
rajom v Sennom s výkladom, komentovaná prehliadka rekonštruovaného
kaštieľa v Sennom, gastrozážitok – degustácia vín a malohorešských
bélešov. Na výlet si zabezpečte občerstvenie a pitný režim.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Vôňa rozkvitnutých agátov láka každú jar do romantického prostredia agátového hája na juhu Košického
kraja. Zlákať sa teda necháme aj my. Čakať nás bude
degustácia u miestneho vinára, tradičný horešský
béleš a nazrieme aj do jedinečnej tufovej pivničky
v Malom Horeši. No naša prvá a najdôležitejšia
zastávka bude v Sennom, kde v sprievode odborníka
nazrieme do Vtáčieho raja a dozvieme sa voľačo nové
o rekonštruovanom kaštieli.

PROGRAM

Vtáčí raj pri Sennom

je ideálne miesto pre všetkých, ktorí hľadajú únik
z mesta a rušného života. Doširoka sa tu rozprestierajú lúky a mokrade plné vzácneho vtáctva.
Očarí vás ladný let volaviek či splašené bźkanie
kačíc, majestátne labute, potáplice alebo dravce
krúžiace vysoko nad vami. Tieto nebeské scény
vám prinesú pocit úžasnej odľahčenosti a doprajú
skvelý relax. Chránené vtáčie územie patrí medzi
najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality
vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných
vtákov na Slovensku. Čaká nás vychádzka náučným chodníkom vo Vtáčom raji, pozorovanie vtáctva z 2 pozorovacích veží a zastávka pri tradičnej
vahadlovej studni.

Kaštieľ v Sennom

bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako
kúria, neskôr v 17. storočí bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov
ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ
pre slávne poľovačky vtáctva. Momentálne v kaštieli
prebieha rekonštrukcia. Nás však budú zaujímať milé aktivity v okolí kaštieľa. Viete, čo je apidomček a ako nás
môžu včielky liečiť? Snívali ste, že raz budete kaštieľnym
záhradníkom? Poďte s nami na výlet!

Malohorešský
gastrozážitok

Ochutnávka malohorešských vín
a tradičných koláčov „bélešov“.

Po stopách
Andrássyovcov
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

1. MÁJ 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Mauzóleum Andrássyovcov
Andrássyho obrazáreň
Kaštieľ Betliar

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−6 rokov)

ZŤP

(s doprovodom)

22€
10€
10€

žiak

(6−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, denné štúdium)

senior

(nad 62 rokov)

17€
17€
17€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Mauzólea grófa
Dionýza a Františky Andrássyovcov, prehliadka Andrássyho obrazárne
a kaštieľa v Betliari. Prestávka na individuálne občerstvenie počas výletu
bude v lokálnej reštaurácii.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Chceli by ste okúsiť život šľachty? Vydajte sa
s nami po stopách najvýznamnejších európskych
aristokratov 19. storočia. Navštívime slovenský
„tádž mahál“ – Mauzóleum Andrássyovcov
v Krásnohorskom Podhradí, Andrássyho obrazáreň
zo začiatku 20. storočia i najznámejší kaštieľ
Košického kraja v Betliari.

PROGRAM

Mauzóleum grófa Dionýza
a Františky Andrássyovcov

je ojedinelá secesná pamiatka, nazývaná tiež „slovenský tádž mahál“. V rokoch 1903 — 1904 ho dal postaviť gróf Dionýz Andrássy, posledný mužský predstaviteľ monockej vetvy Andrássyovcov, po smrti
manželky Františky, rod. Hablavcovej, na znak ich
nerozlučnej lásky. Ich manželský život bol idilický,
aj napriek tomu, že nemali potomkov. Možno práve
preto sa rozhodli pomáhať cudzím deťom, sirotám,
vdovám, starým a chudobným ľuďom. Viaceré
súdobé pramene dokazujú, že iniciátorkou mnohých
darov bola Františka, no po jej smrti zintenzívnila
aj Dionýzova dobročinnosť. Naďalej, však v mene
jeho nebohej manželky. Niekoľko miliónov korún
zo svojho majetku venoval na stavbu škôl, nemocníc, sirotincov, chudobincov, múzeí... Andrássyovci
boli prví v Uhorsku, ktorí začali vyplácať v roku 1898
dôchodky zamestnancom svojho veľkostatku.

Andrássyho obrazáreň

je ďalší zo secesných skvostov v Krásnohorskom
Podhradí. Gróf Dionýz Andrássy – milovník výtvarného
umenia – ju nechal postaviť v rokoch 1908 až 1909.
Umiestnil v nej svoju hodnotnú zbierku výtvarných
diel. Spoločne si priblížime pohnutý osud obrazárne
od vzniku až po jej súčasnosť.

Kaštieľ v Betliari

je skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené
na účely reprezentácie svojich majiteľov. Na mieste staršieho menšieho renesančného kaštieľa
vznikla v rokoch 1881-1886 za grófa Emanuela I.
Andrássyho (1821-1891) rezidencia, ktorá si ako jediná na Slovensku po roku 1945 zachovala pôvodný
rodinný mobiliár a umelecké zbierky.

Bylinkové
randez-vous
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

22. MÁJ 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Dreveník
Pažica
Sivá Brada

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

18€
16€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

16€
16€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, odborne komentovaná turistika jedným z najstarších chránených území na Slovensku – Dreveníkom,
travertínovými kopami, v sprievode botaničky, komentovaná prehliadka
Pažice a Sivej Brady. Na výlet si zabezpečte občerstvenie a pitný režim.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

PROGRAM

Prírodná rezervácia
Dreveník

Najväčšie travertínové územie
na Slovensku je na prvý pohľad zaujímavou skalnou scenériou. Priaznivcov
histórie ale určite upútajú zvyšky starého
slovanského hradiska a Kamenný raj.
Chcete o tomto tajomnom historickom
a vzácnom botanickom území vedieť
viac? Alebo nazrieť do bylinkovej lekárne všemocnej prírody? Nie je nič
jednoduchšie, dajte si s nami bylinkové
rendez-vous! Na svoje si prídu i milovníci
hojne sa vyskytujúcich fosílií či vzácneho,
neraz prísne chráneného rastlinstva.
Sprevádzať nás bude botanička a milovníčka liečivých byliniek. Z Dreveníka si
môžete vychutnať množstvo nádherných
výhľadov, ktorým kraľuje pohľad na majestátny Spišský hrad.

Pažica

je vskutku zaujímavé miesto neďaleko
historickej dominanty – Spišského hradu.
Zrejme najstaršiu kalváriu na Slovensku
vytvorili naši predkovia niekoľko storočí dozadu. Priestorovo ju v krajine
usporiadali tak, aby presne kopírovala
jeruzalemskú krížovú cestu. Tento výlet
je jedinečnou príležitosťou dozvedieť
sa o Spišskom Jeruzaleme veci, ktoré
nepozná ani Google. Prehliadková trasa
Spišského Jeruzalema bude komentovaná
odborníkom.

Sivá Brada

Zaujímavým miestom na konci trasy
je Kaplnka sv. kríža stojaca na stále
živom, rastúcom travertínovom kopci
Sivá brada. V blízkosti sa nachádzajú
klokotajúce jazierka s malým gejzírom.

Gemerské
sakrálne
tajomstvá
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

5. JÚN 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Gotická bazilika v Štítniku
Kostol v Koceľovciach
Kostol v Ochtinej

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

15€
13€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

13€
13€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka
kostolov v Štítniku, v Ochtinej a v Koceľovciach. Prestávka na individuálne
občerstvenie bude v závere výletu v Rožňave.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Nechajte sa zviesť po Gotickej ceste Gemera,
na ktorej pod šedým nánosom nezastaviteľného
času objavíme skutočné poklady gemerských
kostolíkov. V nenápadných dedinkách Košického
kraja, za hrubými kostolnými múrmi, spoznáme
gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným
akcentom talianskych majstrov. Hoc pravdu
o skutočnom autorovi – Majstrovi ochtinského
presbytéria – už asi neobjavíme, dojem z majstrovskej
práce na nás zapôsobí aj v dnešných dňoch
21. storočia.

PROGRAM

Gotická bazilika v Štítniku

je pôvodne trojloďová bazilika zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými
klenbami. Kostol má mohutnú vežu a tvorí
tak výraznú dominantu celej štítnickej doliny.
Na stenách je viac ako 200 štvorcových metrov
nástenných (secco i fresco) malieb, ktoré znázorňujú rôzne, prevažne náboženské námety.
Unikátna gotická bronzová krstiteľnica z roku
1454, najstarší organ na Slovensku z roku 1492,
ručne maľované lavice či miesto posledného
odpočinku potomkov Bebekovcov – to všetko
ukrýva jediná bazilika.

Kostol v Koceľovciach

patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky stredovekej architektúry a najmä nástenného maliarstva
na Slovensku. Chrám postavili približne v prvej polovici 14. storočia a zasvätili ho sv. Bartolomejovi.
Na prvý pohľad návštevníka zaujme netradične
riešená veža, podobná severnej Žigmundovej
veži Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Vzácne fresky
v taliansko-byzantskom štýle s motívmi zo života Ježiša Krista a Panny Márie sú o 150 rokov
staršie ako Da Vinciho Posledná večera alebo
Michelangelov Posledný súd v Sixtínskej kaplnke.

Kostol v Ochtinej

ukrýva figurálnu freskovú výmaľbu z polovice 14. storočia, ktorá pokrýva celý povrch
presbytéria, víťazný oblúk a je dochovaná aj
v podkrovnom priestore. V rokoch 1976 – 1977
sa v kostole uskutočnil reštaurátorský výskum
malieb. Profesor Milan Togner a akademický
maliar Jiří Josefík zaviedli pojem „Majster ochtinského presbytéria“ pre autora týchto fresiek.

Čarovný Gemer
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

20. JÚN 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Drnava
Vodný mlyn v Kováčovej
Kostolík v Lúčke
Granárium v Jablonove nad Turňou

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

každá osoba

24€

bez stravy

17€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, návšteva Drnavy, návšteva
kostolíka v Lúčke, prehliadka mlynu v Kováčovej, služby sprievodcu,
neskorý obed a prehliadka Granária.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Po dobrom výlete ešte lepšie jedlo. Asi takto vyzerá naša
ponuka na tretiu júnovú nedeľu. Vedeli ste kde je Malá Pešť
na Slovensku a kde sa mlela múka na koláče pre návštevy
v betliarskom kaštieli? Viete, že aj stromy majú svoje súťaže
krásy? Ak by ste radi spoznali odpovede, poďte s nami
na výlet! Na záver sa zastavíme v Jablonove nad Turňou,
kde si pochutnáme na tradičnej kuchyni Granária a niečo sa
dozvieme aj o jeho zaujímavej histórii.

PROGRAM

Drnava

História obce siaha podľa archeologických nálezov až
do mladšej doby bronzovej. Strategická poloha na dominantnom kopci s impozantným výhľadom nebola náhodná
a postarala sa tým o skutočne zaujímavú históriu. V roku
1849 bol dokončený Reťazový most spájajúci Pešť s Budínom slávny „Lánchíd“, ktorého konštrukčné dielce boli vyrábané práve
v Drnave, v železiarni Andrássyovcov. Drnava si za to vyslúžila prezývku
Kis Pest - Malá Pešť. Svedkom zašlej slávy Drnavskej železiarne je aj 700 ročný dub
s výškou 14 m, ktorý v roku 2020 vyhral cenu Strom roka nadácie Ekopolis.

Vodný mlyn

v Kováčovej je autentickou pamiatkou, ktorú kedysi vlastnili aj
zástupcovia rodu Andrássyovcov z Krásnej Hôrky. Odvtedy ale mlynským kolom pretieklo naozaj veľa vody. Mlyn v malebnej dedinke
Kováčová má pôvodné originálne vybavenie. Rodinný pokračovateľ
vám s nadšením ukáže, ako sa niekedy vyrábala múka. V príjemnom
záhradnom nostalgickom prostredí nás čaká aj malé osvieženie.
Rekonštrukcia dôležitého prvku, ktorý robí mlyn mlynom - vodného
kolesa - bola podporená z programu Terra incognita.

Husitský kostolík

Na magickom návrší za malebnou obcou Lúčka, vás čaká krásny
panoramatický výhľad na okolie. Najlepšie sa pozoruje z kamenného
obranného valu prívetivo zakonzervovanej ruiny husitského kostolíka. Pôvodný ranogotický kostol tam stál už v 13. storočí. No pre jeho
neskoršie obsadenie husitmi mu ostal tento názov. Počas 1. svetovej
vojny kostolík čiastočne vyhorel a žiaľ už nebol obnovený. Poslednú
ranu a to naozaj z tanku, kostolík dostal počas II. svetovej vojny
od sovietskej armády, keď slúžil ako nemecká obranná pozícia.
Miesto má veľmi pozitívnu atmosféru, ale veď posúdite sami...

Granárium

je národná kultúrna pamiatka zapísaná pod názvom Sýpka s vínnou
pivnicou v Jablonove nad Turňou. Jeho pôvodná funkcia bola systémovo podobná banke s účtom daňového úradu. Rozdiel bol v tom,
že v tých časoch sa neposielali do banky peniaze, ale ako daň sa
odovzdávali desiatky z úrody v naturáliách a skladovali sa priamo
tu. Názov budovy pochádza z latinčiny – granárium znamená sýpka.
Dnes je budova po dôkladnej rekonštrukcii, avšak so zachovaním historického genius loci. Poskytuje netradičné ubytovanie s pôvodnými
drevenými prvkami v konštrukcii, malými okienkami s mrežami, jednoducho všetko tu dýcha vidieckou romantikou. Vari i preto tomuto
miestu prischla prezývka „slovenské Toskánsko“.

Rajské žihadlá
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

26. JÚN 2021

Možnosť prístupu
8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum | v Prešove

Ekovčelnica Včely Raja v lokalite Pamulová
Dolina Blajzloch

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

16€
14€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

14€
14€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, návšteva ekovčelnice
Včely Raja a Doliny Blajzloch. Prestávka na individuálne občerstvenie
počas výletu v lokálnej reštaurácii.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Božský pokoj a harmónia v panenskej prírode
Slovenského raja, absolútne ticho rušené len
bzukotom včiel a žblnkotom vlniek horského
potoka. Čo poviete? Zvládli by ste túto dávku
pokoja? Ak áno, máme pre vás tip!

PROGRAM

Ekovčelnica
Včely Raja

Ak vás zaujal a učaroval vám záhadný
život včiel, ich správanie a rituály, alebo
ste len milovníkom sladučkého medu,
môžete s nami navštíviť ekovčelnicu
Včely raja, kde sa včielky chovajú
„trocha inak“ – prívetivo. Spoznajte
včelstvo v jeho prirodzenom prostredí,
jeho správanie a život skoro bez zásahu
človeka. Bezpečné pozorovanie včelieho
diela v krásnom prostredí Slovenského
raja, množstvo informácii o dôležitosti
včelstiev v ekosystéme, oboznámenie
sa s blahodarnými účinkami apiterapie – to všetko v lokalite Pamulová
v Hrabušiciach. Pred ďalším bodom
nášho výletu sa občerstvíme a posilníme
v lokálnej reštaurácii v blízkom okolí.

Náučný chodník
v doline Blajzloch

vedie rozprávkovým jedľovým lesom,
lemovaný žblnkotajúcim Štvrtockým
potôčikom, v dĺžke 1,4 km a minimálnym prevýšením. Pokojný dej tohto romantického príbehu vrcholí pri jazierku
Blajzloch s ostrovčekom a lavičkou
na odpočinok, relax, snívanie... Horská
lesnatá dolina Blajzloch v strednej
časti Slovenského raja, východne
od Vernára s úplne ľahkým terénom je
ideálna naozaj aj pre menej zdatných
turistov.

Na lodi
bez hraníc
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET
S PLAVBOU PO BODROGU

4. JÚL 2021
15. AUGUST 2021

7:30 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Autobusom do Viničiek
Odtiaľ loďou do Sárospataku a späť
Autobusom do Košíc

19:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, ISIC karta)

44€
39€
39€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

39€
39€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, plavba loďou po Bodrogu
do Sárospataku, prehliadka Rákocziho hradu, ekotaxík, obed v reštaurácii
v Sárospataku.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Voda pretekajúca korytom rieky Bodrog
nepozná hranice zakreslené do mapy. Prúd nás
bude pokojne unášať zo slovenských Viničiek
až do maďarského Sárospataku. Ten je síce
v lete vyhľadávaný najmä kvôli kúpalisku,
no my zamierime na iné miesta: čaká nás
prehliadka Rákocziho hradu, prevezieme sa
výletným vláčikom a obed si dáme v maďarskej
reštaurácii. Špeciálny dojem z plavby ešte
umocní pohár dobrého vínka.

PROGRAM

Plavba
po rieke Bodrog
do Sárospataku

výletnou loďou LX-FLORA, ktorá
ponúka primeraný komfort, má
krytú aj otvorenú palubu, umožňuje
jedinečný a nerušený výhľad
na okolitú krajinu. V prípade
nepriaznivého počasia je dolná
paluba uzatvárateľná.

Rákocziho hrad
v Sárospataku

ukrýva múzeum rodu
Rákócziovcov. Výstava v Červenej
veži oboznamuje so životom
šľachty v 16. – 17. storočí. Rodu
Rákócziovcov je venovaná aj
osobitná pamätná expozícia.
Historicky zaujímavá je zbierka
zbraní a renesančné lapidárium.
Pozoruhodná je tiež expozícia
vinohradníctva a vinárstva oblasti
Tokaj-hegyalja a histórie poľnohospodárstva v župe.

Na stope
filmu Čiara
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

10. JÚL 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Zálužice
Sobrance
Tibava
Beňatina
Ubľa

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, ISIC karta)

18€
15€
15€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

15€
15€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná potulka
po stopách filmu Čiara. Na výlet si zabezpečte občerstvenie a pitný režim,
prestávka na jedlo bude v lokálnej reštaurácii
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Filmový turizmus si už dlho získava svojich priaznivcov.
Vidieť na vlastné oči miesta, kde sa odohrávali scény obľúbeného filmu, prináša zážitok aj prekvapenie. Ak aj vás
zaujal film Čiara z roku 2017, ktorý v prestížnom oceňovaní
Slnko v sieti získal až päť cien zo siedmych nominácii,
vyberte sa s nami po stopách jeho natáčania. Objavíte
miesta, kde sa odohrával dej s kriminálnym námetom
a prvkami thrilleru, v ktorom sa odhaľuje ľudský príbeh
zasadený do prostredia prelínajúcich sa kultúr a zvykov
na pohraničí. Nakrúcali ho na viac než 40 rôznych
miestach, prevažne na východnom Slovensku, na západe
Ukrajiny, v Užhorode či Perechyne, vrátane niekoľkých
rôznych lokalít v Bratislave. My navštívime Zemplín obce Zálužice, Sobrance, Tibavu, Beňatinu a Ubľu.

PROGRAM

V Zálužiciach filmári pracovali pred budovou školy
a v Sobranciach pred miestnou nemocnicou. Či sa
zábery dostali do filmu sa dozviete na výlete.
Viacero scén bolo realizovaných v niekdajšom
kaštieli v dedinke Tibava s krásnou veľkou záhradou kde vo filme bývali hlavní protagonisti.
Beňatinský kameňolom sa pre filmárov javil ako
jedno z vhodných miest natáčania. Vo filme sa nakoniec nahrávali scény v dvoch kameňolomoch.
Výlet sa končí v dedinke Ubľa, v blízkosti ktorej sa
nachádza aj hraničný priechod s Ukrajinou. Je dôležitým miestom, lebo aj príhody porozprávané
v miestnej krčme poslúžili pri príprave filmového
scenára.

Spoznávanie týchto známych i menej
známych miest z filmu Čiara, bude doplnené výkladom skúseného — v rámci
našich výletov najlepšie hodnoteného
sprievodcu — hlavou konceptu tohto
filmového výletu.

Spiš
„bez starosti“
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

24. JÚL 2021

Možnosť prístupu
8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum | v Prešove

Kaplnka Sans Souci v Iliašovciach
Kostol a kaplnka v Spišskom Štvrtku
Myšia Hôrka, Jánovce

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

16€
14€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

14€
14€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka
kaplnky Sans Souci v Iliašovciach, prehliadka kostola a kaplnky v Spišskom
Štvrtku, návšteva Myšej Hôrky v Jánovciach. Prestávka na individuálne
občerstvenie počas výletu bude v Spišskom Štvrtku.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Jeden z historicky najbohatších kútov Slovenska –
Spiš vám odhalí svoje malé – veľké poklady.
Po stopách dávnych časov okúsime bezstarostný
život vtedajšej aristokracie v Iliašovciach,
navštívime dielo viedenského majstra staviteľa
v Spišskom Štvrtku a neuveríte, ale objavíme aj
„slovenské Mykény“.

PROGRAM

Kaplnka Sans Souci

Csákyovská kaplnka v Iliašovciach pochádza z roku 1773
a bola súčasťou letohrádku v susedstve s ďalšími trinástimi
budovami, kúpeľmi, kamenným obeliskom a vyhliadkovou
vežou. Areál poskytoval množstvo oddychu a zábavy šľachte
z celého okolia. Žil sa tu život – presne ako hovorí názov –
Sans Souci, z francúzskeho – bez starosti. Nádhera, pýcha
a roztopaš trvala však len krátko. Veľkolepé bály a nákladný
spôsob života Csákyho manželky Júlie priviedli grófa k finančnému úpadku. Zachovala sa len kaplnka, obelisk a tento
príbeh. Možno pravdivý, možno nie. V roku 2017 združenie
Sans Souci – Letohrádok Iliašovce, zrealizovalo zastrešenie
kaplnky aj s podporou programu Terra Incognita s cieľom
zachovania toho, čo z letohrádku zostalo.

Kostol sv. Ladislava

v Spišskom Štvrtku patrí medzi najstaršie kostoly Spiša.
Ponúka prierez slohmi od roku 1215, kedy už pravdepodobne
v obci s vtedajším názvom sv. Ladislav, stála prvotná drevená stavba, ktorú po požiari nahradil už murovaný kostol
v románskom slohu, neskôr zas v gotickom slohu prestavaný na pravdepodobne dvojloďový. Zaujímavejšia je dvojpodlažná gotická kaplnka, ktorá podľa jedného zo zdrojov mala
pôvodne slúžiť ako rodinná hrobka Zápoľských. Bola pristavaná v 15. storočí a predstavuje jeden z najvzácnejších
skvostov gotickej architektúry na Slovensku. Kaplnka bola
projektovaná Hansom Puschbaumom, staviteľom známej
viedenskej Katedrály sv. Štefana.

Myšia hôrka, Jánovce

Na prvý pohľad obyčajný vŕšok, lúčka a pár borovíc.
Z pohľadu historika však praveké sídlo otomanskej kultúry
z doby bronzovej staré takmer 4000 rokov. Tadiaľto v praveku prechádzala tzv. Severná cesta spájajúca Baltické
more so Stredozemným a Myšia Hôrka bola akousi strážnou
pevnosťou, ktorá sa starala o bezpečnosť kupeckých karaván, poskytovala im stravu a možnosť odpočinku. V r. 1968
sa tu začal archeologický výskum, ktorý trval sedem rokov.
Archeológovia odhalili dovtedy nevídané skutočnosti.
Mestečko na Myšej Hôrke s najstarším nájdeným opevnením v pravekej strednej Európe - v odborných kruhoch
nazývané aj slovenské Mykény. Ani nie pár mesiacov späť,
však Myšia Hôrka odkryla ďalšie zo svojich tajomstiev,
ktoré nám ozrejmí historik Miroslav Števík.

Za permoníkmi
do Gelnice
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

7. AUGUST 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Žakarovce
Banícke múzeum a banský skanzen v Gelnici
Zámčisko (ruiny gelnického hradu)
Turzovské jazero

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, ISIC karta)

16€
14€
14€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

14€
14€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka v Žakarovciach, prehliadka Baníckeho múzea, banského skanzenu
a štôlne Jozef v Gelnici, sprevádzaný výstup k ruinám gelnického hradu
a Turzovskému jazeru. Na výlet si zabezpečte občerstvenie a pitný režim,
pevnú nepremokavú obuv a vrstvu teplého oblečenia pre vstup do štôlne.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Dnes sa bližšie pozrieme na banícke remeslo v obci
Žakarovce a v kedysi slobodnom kráľovskom baníckom meste Gelnica. Bohatá história nás prevedie
po železnej ceste na dolný Spiš, kde si pripomenieme
dobu najväčšej slávy týchto miest. Zoznámite sa
s ťažkým remeslom baníkov, ktorých kanceláriou
bolo podzemie plné bohatých kovov. Zabudnuté
remeslo bude kľúčovou témou tohto výletu plného
zážitkov a nových poznatkov.

PROGRAM

Žakarovce

Žakarovce vznikli ako banícka obec na území Gelnice.
Železorudné a medené bane boli v obci už v 16. storočí, avšak
nájdené listiny uvádzajú, že vznik baníctva v tejto oblasti treba hľadať
o niečo skôr. Časom sa tieto ložiská vyčerpali a bane postupne úplne zavreli.
O tejto činnosti sa môžete dozvedieť viac na náučnom chodníku, kde vás čaká niekoľko
interaktívnych zastávok a na záver aj izba tradícií a remesiel. Sprevádzať nás bude odborník na tému.

Gelnica

Počiatky baníctva v oblasti Gelnice spadajú do 13. storočia.
V dobe najväčšieho rozmachu baníctva sa tu ťažila medená
ruda, v menšom množstve zlato a striebro, ortuť, olovo
a železná ruda. Gelnické klince a reťaze boli známe v celom
Uhorsku. V súčasnosti túto činnosť dokumentuje Banícke
múzeum, kde sa dozviete aj kúsok z histórie mesta kráľovských cechov. V banskom skanzene navštívime štôlňu
Jozef, prezrieme si banský stroj Pochwerk a taviacu pec,
ktorá bola znovupostavená takmer po 300 rokoch.

Gelnický hrad

Na neďalekom hradnom kopci Zámčisko sa nachádzajú zrúcaniny niekdajšieho Gelnického hradu, ktorý
bol postavený v 13. storočí. Nájdeme tu zvyšky 130 cm
hrubého obvodového múra a torzo viacpodlažnej
strážnej veže. Z areálu hradného kopca je nádherný
pohľad na celé mesto.

Turzovské jazero

Na chvíľu zrelaxujeme pri jazere, priamo na kyslíkovej trase
v úžasných ihličnatých lesoch, ktoré blahodárne pôsobia
na dýchacie ústrojenstvo. V okolí jazera sú schátrané vilky,
no ich zachované časti svedčia o ich vznešenej minulosti.
Aj keď to tak dnes už nevyzerá, areál má slávnu kúpeľnú
históriu, ktorá spomína hostí z celej Európy. Počas druhej
svetovej vojny sa sem chodili zotavovať nemeckí vojaci
a mládežnícka organizácia Hitlerjugend. Neskôr tu vznikol
pioniersky tábor a obľúbená škola v prírode pre československé deti.

Potulky
po Mantákove
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

28. AUGUST 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Medzev
Smolnícka huta
Smolnícky tajch

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

15€
13€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

13€
13€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka Múzea
kinematografie rodiny Schusterovej, prehliadka expozície STM – Hámor
v Medzeve, prehliadka Heimatstube a návšteva Smolníckeho tajchu.
Individuálne občerstvenie v lokálnej reštaurácii bude v závere výletu.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Poďte s nami „skontrolovať“ ako sa darí nemeckým
kolonistom udržiavať ich svojský jazyk zdedený po svojich
predkoch – mantáčtinu. A kde inde, ak nie v Medzeve,
Smolníku a blízkej Smolníckej Hute. Cestou navštívime
Múzeum kinematografie, vysvetlíme, ako funguje hámor
a tiež navštívime Heimatstube. Ak ste ešte nevideli strechu
z pravého zlata, tak teraz bude príležitosť. Na záver výletu si
užijeme relax a pokojnú atmosféru na brehu romantického
Smolníckeho tajchu, kde bude priestor aj na niečo pod zub.

PROGRAM

Múzeum kinematografie
rodiny Schusterovej, Medzev

Medzev je spomínaný aj v spojitosti so svojim
rodákom, exprezidentom Rudolfom Schusterom,
nadšeným fotografom. Zbierku fotografickej
a kinematografickej techniky a tiež dary od prezidentov mnohých štátov tvoria základ expozície
múzea, no nájdete tam aj etnografickú zbierku
a dokumentáciu hámorníckej výroby.

Heimatstube - izba tradícií,
Smolnícka Huta

Izba tradícií, zachytávajúca život miestnych obyvateľov, uchováva viac ako storočné exponáty predmetov
dennej potreby z rôznych oblastí života. Časť výstavy
je venovaná baníckej téme, časť vysťahovalectvu
za veľkú mláku. Exponáty pochádzajú aj zo slávnej
tabakovej továrne z neďalekého Smolníka, ktorá manufaktúrne spracovávala tabakové listy z Jávy, Brazílie
či Ekvádoru. Môžete tu vidieť posledné kusy exkluzívne
ručne šúľaných cigár, ktoré sa vyvážali do celej Európy.

Smolnícky tajch

nazývaný aj ako jazero Úhorná, ponúka relax pri pokojnej hladine v objatí hustých lesov. Pôvodne malo
jazero slúžiť ako zásobáreň vody pre banské zariadenia. Jeho úlohou bolo zachytávať dažďovú vodu
z okolitých vrchov a tým zabrániť častým povodniam.
Patrí k najstarším vodným stavbám na východnom
Slovensku. Dnes však ponúka možnosť kúpania,
člnkovania a rybolovu. Okolie je popretkávané obľúbenými chodníkmi pre turistov a cyklistov. V blízkosti
jazera je reštaurácia a lodenica.

Opálové bane
a svedkovia
plynúceho času
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

11. SEPTEMBER 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Opálové bane
Kaštieľ v Budimíre

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−18 rokov)

17€
14€

ZŤP

(s doprovodom)

senior

(nad 62 rokov)

14€
14€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka kaštieľa
v Budimíre a komentovaná prehliadka opálovej bane. Návšteva gejzíru
v Herľanoch je podmienená predpokladaným časom erupcie. Na výlet si
zabezpečte občerstvenie a pitný režim, pevnú nepremokavú obuv a vrstvu
teplého oblečenia pre vstup do bane.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Vydajte sa na septembrový výlet za poznaním
a dobrodružstvom. Prvou zastávkou výletu bude
expozícia historických hodín v kaštieli v Budimíre
odkiaľ sa vyberieme za podzemným bádaním
do známych opálových baní – domova najväčšieho
opálu menom Harlekýn, ktorý sa našiel v roku
1775 a dnes je uložený v prírodovednom múzeu
vo Viedni. Čaká vás aj skúška odvahy v chodbe
s úplnou tmou! Na chvíľu sa z vás stanú ozajstní
hľadači opálov a môžete si vyskúšať, aké je
orientovať sa len podľa hmatu.

PROGRAM

Múzeum historických hodín,
Budimír

Architektonicky zaujímavá stavba kaštieľa v tereziánskom štýle, bývalé sídlo rodu Újhazy, tiež
dočasné sídlo miestnej školy, či obľúbené miesto
pre oddych - vďaka rozľahlému francúzskemu
parku. Okrem dobového zariadenia a obrazov,
kaštieľ ponúka na obdiv kolekciu historických
hodín. Unikátne sú hodiny v podobe obrazu –
maľba s prírodnou scenériou a hodinovou vežou,
ukazujúcou skutočný čas. Tieto hodiny sa naťahujú
kľúčom a tento proces je tiež zakomponovaný
do konceptu maľby. Ak by ste chceli nájsť v Európe
ďalšie originály podobných „hodinomalieb“, našli by
ste ich sotva 20 kusov.

Opálové bane

V pohorí Slanských vrchov sa nachádza tajuplný podzemný svet slávnych opálových baní.
Slovenské opály stáročia vynikali intenzívnou
hrou farieb a pre svoje jedinečné vlastnosti
sú na svetových trhoch vysoko cenené.
Najstaršie opálové bane sveta sa rozprestierajú medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica
a sú známe aj ako bane v Dubníku. Podzemná
sieť chodieb dosahuje dĺžku až 35 kilometrov
a prepája komplikovaný systém podzemnej
ťažby, ktorá fungovala až do roku 1922.
Následne bane na takmer 100 rokov utíchli
a znovu sprístupniť verejnosti sa ich podarilo
v roku 2015 vďaka veľkému nadšeniu dobrovoľníkov. S nami môžete zažiť prehliadku
tejto unikátnej pamiatky s odborným výkladom z oblasti histórie, geológie aj mineralógie
a dozvedieť sa tak množstvo zaujímavostí
o poklade Slanských vrchov.

Za UNESCOm
na Zemplín
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

25. SEPTEMBER 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša
v Ruskej Bystrej
Jazero Beňatina
Morské oko vo Vihorlate

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
dieťa

(0−15 rokov)

ZŤP

(s doprovodom)

18€
15€
15€

žiak

(6−18 rokov)

študent

(do 26 rokov, denné štúdium)

senior

(nad 62 rokov)

15€
15€
15€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka
Morského oka, komentovaná prehliadka Chrámu prenesenia ostatkov
sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej, návšteva jazera Beňatina. Na výlet si zabezpečte občerstvenie a pitný režim.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Našim cieľom je východ východu: najskôr si
obzrieme maličkú pohraničnú dedinku so svetovým
dedičstvom v srdci, doprajeme si letný oddych
pri vode v Beňatine a nakoniec sa prejdeme k tretiemu najväčšiemu prírodnému jazeru na Slovensku.
No povedzte, prečo by ste mali vysedávať doma?

PROGRAM

Gréckokatolícky Chrám
Prenesenia ostatkov
sv. Mikuláša v Ruskej
Bystrej

je postavený takmer výlučne z dreva a okrem
toho je najvýchodnejším spomedzi všetkých
slovenských drevených kostolíkov zapísaných
na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Beňatinský lom

pripomína slávne Plitvické jazerá. V obci
Beňatina, v Sobraneckom okrese, je
ukrytá nádherná prírodná pamiatka
– tyrkysové jazierko v bývalom lome.
Populárny je pohľad na travertínovú
stenu, na ktorej akoby bola znázornená
veľryba. Ide o odtlačok pradávneho
tvora, alebo len o hru farieb vo vrstvách
horniny? To už nechávame na vaše posúdenie. Jazierko pri Beňatine je čoraz
navštevovanejšie, určite by teda nemalo
chýbať ani vo vašej turistickej „zbierke“.

Morské oko

je najväčšie zahradené sopečné jazero
na Slovensku a tretie najväčšie prírodné
jazero krajiny. Je súčasťou Vihorlatského
pralesa, ktorý je zapísaný na Zozname
svetového dedičstva UNESCO.

Prechádzka
vinicami
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

2. OKTÓBER 2021

8:00 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum
Kaštieľ v Borši
Zlatá Putňa - Viničky
OZ Tokajský strapec

18:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba
žiak

(6−18 rokov)

30€
19€

študent
(od 18 rokov)

senior

(nad 62 rokov)

27€
27€

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka kaštieľa v Borši,
obed v Zlatej Putni, komentovaná prechádzka vinicami a ochutnávka vína
u miestnych vinárov.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Ani túto sobotu neseďte doma, ale vydajte sa s nami
na poznávanie ďalších kútov Košického kraja.
Tentokrát to bude vinohradnícka oblasť Tokaj. Čaká
vás prehliadka kaštieľa v Borši, gastronomický
zážitok v reštaurácii Zlatá Putňa a prechádzka
zelenými vinicami zakončená degustáciou prvého
tokajského vínka.

PROGRAM

Kaštieľ v Borši

Renesančný novozrekonštruovaný kaštieľ
z polovice 16. storočia sa zapísal do histórie
najmä tým, že sa tu narodil František II.
Rákoczi – vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. Stalo sa tak
27. marca 1676. V priestoroch kaštieľa sa ale
dlho nezdržal a väčšinu svojho detstva prežil
na hrade Mukačevo. Dnes slúži kaštieľ ako
múzeum. Expozície približujú život a pôsobenie
Františka II. Rákocziho, históriu rodu Rákoczi
a tiež dejiny samotného kaštieľa. V interiéri
sa zachovali renesančné portály, krby, ale aj
staršie architektonické prvky zo stredovekého
objektu. Zo strany nádvoria zdobia prízemie
arkády z 18. storočia.

Viničky

V rodinnom penzióne a reštaurácii Zlatá Putňa
si doprajeme trošku oddychu pri domácom
jedle, ktoré rozmazná vaše zmysly. Či už to
bude sezónne menu alebo maďarská klasika,
hladní určite neodídete. V blízkosti, na mŕtvom
ramene rieky Bodrog sa nachádza rybník
Podkova, ktorého názov je odvodený od jeho
samotného tvaru. Využíva sa najmä na relax,
rybolov a člnkovanie.

OZ Tokajský strapec

Rozľahlé vinice a vzduch nasiaknutý hroznom.
V takomto prostredí vás privítajú nadšenci
z Občianskeho združenia Tokajský strapec
v obci Viničky. Spolok združuje najmä drobných
pestovateľov viniča a výrobcov vína v tokajskej oblasti. Všetkých spája jedno, nadšenie
zo svojho remesla a láska k vínu. Budete mať
možnosť porozprávať a poprechádzať sa s týmito svedomitými vinármi, ktorí vám nakoniec
predstavia svoje vínka. Neváhajte a ochutnajte
výnimočný Tokaj!

Ci béby!
JEDNODŇOVÝ
AUTOBUSOVÝ VÝLET

9. OKTÓBER 2021

13:30 | KOŠICE | Parkovisko
Jumbo Centrum

Vinohradnícka oblasť Tokaj

20:00 | Predpokladaný
návrat do Košíc
CENA VÝLETU

dospelá osoba

25€

Výlet len pre osoby
staršie ako 18 rokov

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka
tokajskej vinohradníckej oblasti, návšteva vyhliadkovej veže Tokaj, degustácia vín v typickej tokajskej tufovej pivnici a niečo pod zub k vínu.
VÝLET SI MÔŽETE KÚPIŤ

Regionálny informačný bod, Hlavná 48, Košice
vylety.kosiceregion.com

Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým
miestom zrodu kráľovského nápoja, ale skrýva
v sebe veľa nepoznaného. Unikátnu slovenskú
vinársku oblasť dotvárajú historické tufové
pivnice, sudy plné vína či malebné dedinky
s bohatou históriou. Výnimočného ducha tomuto
miestu vdychujú svojou svedomitou prácou aj
pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia.
Rozprávkové prechádzky vinohradmi a okolitou
prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné
vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi
tento jedinečný kút Slovenska.

PROGRAM

Vyhliadková
veža Tokaj

je od roku 2015 dominantou
Vinohradníckej oblasti Tokaj. Dvanásť
metrov vysoká vyhliadková veža je
jedinečná svojím tvarom dreveného
suda. Oceľovú konštrukciu veže dotvárajú drevené lamely. Je umiestnená vo vinohradoch medzi obcami Malá
Tŕňa a Černochov. Veža spolu s altánkom a detským ihriskom je ideálnym
oddychovým miestom pre turistov,
cyklistov a rodiny s deťmi. Pri výstupe
na vrchol sa vám naskytne nádherný
výhľad na tokajské vinohrady, ale aj
za hranice – do maďarského mesta
Sátoraljaújhely.

Tokaj & CO,
Malá Tŕňa

historická pivnica Tokaj & CO z 13. storočia je najväčšia na Tokaji, jej celková dĺžka je 2,5 kilometra a ukrýva
1500 dubových sudov. Nie nadarmo sa
pýši zápisom na zozname Národných
kultúrnych pamiatok. Príďte a objavte ju
sami! Špeciálne pre vás je pripravená
degustácia s názvom Spoznávame Tokaj,
ktorá obsahuje 9 vzoriek vína niečo dobré pod zub, a to v skutočnej degustačnej
miestnosti. Degustáciou nás prevedie
enologička, ktorá nám o tokajskom víne
veľa prezradí.

Inšpirácia
poruke

z App Store a Google play

ZADARMO

z App Store a Google play

ZADARMO

Skutočne
originálny
eshop
www.zvychodu.sk

Skutočne
originálny
eshop

partneri

www.zvychodu.sk

