
 

  
  

  
  

WWYYCCIIEECCZZKKAA  NNAA  SSŁŁOOWWAACCJJĘĘ  
((RRAAMMOOWWYY  PPRROOGGRRAAMM))  

 
Termin: 1-3.05.2013 r. (środa - piątek) 

 

Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z Klubem Słowackich Turystów w Považskiej Teplej 

i dlatego przeznaczona jest w zasadzie dla członków PTTK z Oddziału w Żarnowie. Wyjazd nie ma charakteru 

komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit. 

 

Miejsce noclegowe: Chatowa Osada „Maninska Tiesnava” 

Wpłata na organizację imprezy: 
350 zł od osoby (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką) 

 380 zł od osoby (pozostali) w przypadku wolnych miejsc 

w cenie zawarte są: 

 transport – autokar turystyczny 

 zakwaterowanie – 2 noclegi w murowanych bungalowach 
w 2 i 3 osobowych pokojach. W każdym domku jest toaleta z pryszni-

cem. 

 wyżywienie w restauracji na terenie ośrodka turystycznego 

(2 śniadania, obiadokolacja w dniu 2 maja i obiad w dniu 3 maja) 

 ubezpieczenie NW i KL 

 wstępy do muzeów 

 pamiątkowy znaczek 

 miejscowi przewodnicy 

  

  

PPrrooggrraamm  wwyycciieecczzkkii::  
 

 

I dzień (1 maja 2013 r. - środa) – Wyjazd sprzed Szkoły Podstawowej 

w Żarnowie o godz. 6
30

. Przejazd w stronę granicy przez Radomsko, Czę-

stochowę i Bielsko-Białą do przejścia granicznego w Cieszynie. Zwiedza-

nie polskiej części miasta z przewodnikiem miejskim. Pierwsze wzmianki 

o Cieszynie z 1155 r. W XII w. stolica kasztelanii, od XIII do XVII w. sto-

lica księstwa, w 1653 znalazł się pod panowaniem Habsburgów.  

W 1920 r. podzielony granicą na dwa miasta. Na wzgórzu obok romańskiej 

rotundy z XI w. zachowała się gotycka wieża zwana Piastowską i pałacyk 

myśliwski Karola Habsburga z 1838 r. Wokół rynku podcieniowe kamieni-

ce i klasycystyczny ratusz. W granicach miasta 3 rezerwaty przyrody. Pla-

nowane „zaliczenie” jednego z nich – punkty na odznakę „Turysta-

Przyrodnik”.  Przejazd przez Czechy, przejście graniczne czesko-słowackie 

Czadcę i Żilinę do Považskiej Teplej. Zakwaterowanie w ośrodku „Manin-

ska Tiesnava”. Spacer wzdłuż wąwozu, który jest od 1967 roku narodowym 

rezerwatem przyrody. Spotkanie z Klubem Słowackich Turystów, biesiada, 

wspólne śpiewy. 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Żarnowie 

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
POVAŽSKÁ TEPLÁ 



 

II dzień (2 maja 2013 r. - czwartek) – Po śniadaniu w restauracji „Tiesnava” 

wyjazd w stronę Nitry – czwartego pod względem wielkości miasta Słowacji. 

Jedno z najciekawszych miast Słowacji ok. 90 tys. mieszkańców, położone 

nad rzeką Nitrą, należy obok Bratysławy do najstarszych miast Republiki Sło-

wackiej. Leży podobnie jak Rzym na 7 wzgórzach. Prawa miejskie uzyskała 

Nitra w 1248 r. Nitra związana jest z początkami historii Słowacji i takimi 

postaciami jak książęta Pribina, Świętopełk i Rastislaw (jeden z najpotężniej-

szych władców Rzeszy Wielkomorawskiej). Na zaproszenie Ratislawa przy-

bywają do Nitry święci bracia Cyryl i Metody. Tu powstała pierwsza na tere-

nie Słowacji chrześcijańska świątynia (IX).Większość zabytków skupia się w obrębie Starego Miasta u stóp 

zamkowego wzgórza. Zamek nitrzański powstał w XI w. na miejscu rozległego grodziska słowiańskiego. Naj-

cenniejszą budowlą wchodzącą w skład zespołu zamkowego jest katedra św. Emeryka z XI w. Obecnie świąty-

nia ma przede wszystkim cechy baroku. Pałac biskupi pierwotnie gotycki po przebudowie zyskał późnobaro-

kowy charakter i jest siedzibą biskupów Nitry. Zespół katedry i pałacu biskupiego otaczają dobrze zachowane 

XVII w. mury obronne z bastionami, kazamatami i bramą łączącą zamek z Górnym Miastem. Ciekawy jest 

most kamienny z rzeźbami świętych i rzeźbionymi wazami. Przed mostem słup morowy z 1750 r., a kilkanaście 

metrów dalej pomnik Cyryla i Metodego. Na placu Księcia Pribina zobaczymy jego pomnik. Przejście z Gór-

nego do Dolnego Miasta prowadzi przez bramę w eklektyczno- secesyjnym budynku zwanym „Żupnym Do-

mem”. Na Dolnym Mieście po licznych wojnach i pożarach dominuje zabudowa XIX w., są jednak wyjątki: 

Barokowy zespół pijarski i kościół z XVIII w. i kościół św. Stefana z XII w. Na Starym Mieście zobaczymy 

elegancki Teatr A. Bogera, ratusz i kamienice. W dawnym ratuszu znajduje się obecnie Muzeum Ponitrza. Idąc 

ulicą Stefanika dochodzimy do gmachu dawnej bożnicy z 1911 r. Pomiędzy rzeką a zamkiem znajduje się roz-

legły park miejski, a w nim kąpielisko, stadion i boiska sportowe. W czasie pobytu w Nitrze oprócz zwiedzania 

miasta planowane jest odwiedzenie jednego z muzeów (Diecezjalne lub Ponitrza). Po powrocie do Považskiej 

Teplej obiadokolacja, czas wolny (wieczór polski). Nocleg. 

 

III dzień (3 maja 2013 r. - piątek) – Po śniadaniu przejazd do 

Považskiej Bystricy, wejście na Považski hrad (zamek). Historia mia-

sta łączy się z zamkiem, który od 2 połowy XIII w. był ważnym ele-

mentem warowni ciągnących się wzdłuż Wagu. Zamek spłonął 

w 1543 r., potem go odbudowano, a od 1698 r. popadł w ruinę. Wej-

ście żółtym szlakiem turystycznym sprzed kościoła w Považskim 

Podhradiu około 30 minut. Z góry widok na dolinę Wagu. Wczesny 

obiad w restauracji „Tiesnawa” przejazd w stronę granicy. Dłuższy 

odpoczynek, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku (płatne we wła-

snym zakresie). Zakończenie imprezy w godzinach wieczornych przy 

SP w Żarnowie.  

 
 

UWAGA: 

 uczestnicy muszą posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty 

 uczestnicy powinni mieć obuwie i strój dostosowany do wędrówki 

 program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom, organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
kolejności zwiedzanych obiektów 

 wpłata wpisowego może być dokonana jednorazowo lub w ratach, 1 zaliczka w wysokości 200 zł - 

ostatnia wpłata do 3 kwietnia 2013 r. 

 rezygnacja z imprezy po wpłacie  może spowodować utratę jej części 
 

Zapraszamy… 


