www.pegastour.sk

032/7440350

office@pegastour.sk

STREDNÉ SLOVENSKO historické banské mestá a malebná príroda
Kremnica • Banská Bystrica • Harmanecká jaskyňa • Špania Dolina • Čiernohorská lesná železnica •
Hronsek • Banská Štiavnica

ZĽAVY

z tabuľkovej ceny

VERNÝ KLIENT 3 % + SENIOR 55+ 3 %

25.09.-27.09.
tabuľková cena

169,- EUR

1.deň: odchod z Bratislavy v ranných hodinách, v poludňajších hodinách príchod do Kremnice – zlaté mesto, ktorého sláva a
bohatstvo spočívalo v ťažbe zlata. Prehliadka mesta – mestský hrad s gotickým kostolom sv. Kataríny, karnerom z 13.
storočia a Hodinovou vežou, Štefánikovo námestie s barokovým trojičným stĺpom a budovou najstaršej mincovne na svete.
Presun do Banskej Bystrice – metropola stredného Slovenska, ktorá patrila do trojice najbohatších stredoslovenských
banských miest. Prechádzka centrom – Námestie SNP, Hodinová veža, Thurzov dom, bývalý barbakán s vežou, Matejov
dom, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom sa nachádza oltár sv. Barbory, patrónky baníkov, od Majstra Pavla z
Levoče, presun na ubytovanie.
2.deň: raňajky, návšteva Harmaneckej jaskyne s bohatou snehobielou kvapľovou výzdobou, krásnymi nástennými vodopádmi,
záclonami a jazierkami. Presun do Španej doliny – malebnej bývalej baníckej dediny, v súčasnosti rezervácia ľudovej
architektúry. Dominantou obce je ranogotický Kostol Premenenia Pána z 13. storočia a najvýznamnejšia banská pamiatka –
renesančná budova bývalej Klopačky zo 16. Storočia, v ktorej sa nachádza expozícia tradičných paličkových čipiek. Odchod
do Čierneho Balogu, odkiaľ začína atraktívna jazda vlakom po historickej Čiernohorskej lesnej železnici, ktorá kedysi vozila
malebnou dolinou Čierneho Hrona drevo, dnes je vyhľadávanou turistickou atrakciou, návrat na ubytovanie.
3.deň: raňajky, odchod do obce Hronsek, v ktorej sa nachádza drevený artikulárny evanjelický kostol zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. V tomto vzácnom kostole bol zosobášený aj štúrovský básnik Andrej Sládkovič s
Hronsečanskou Júliou Senkovičovou. Presun do Banskej Štiavnice (UNESCO) – miesto s magickou atmosférou, ktoré je
mnohými považované za najkrajšie mesto Slovenska. Prechádzka mestom – Trojičné námestie, Starý zámok, gotický Kostol
sv. Kataríny, budova radnice s hodinovou vežou, Trojičný stĺp, Kammerhof, Nový zámok s krásnym pohľadom na mesto.
Súčasťou prehliadky mesta je aj banskoštiavnická baroková Kalvária, ktorá je umiestnená v krásnej prírode Štiavnických
vrchov. Vo večerných hodinách príchod do Bratislavy.
Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH.
Možné príplatky: cestovné poistenie +3,- €/os. nad 15 r./zájazd, +1,50 €/dieťa do 15 r./zájazd • nástupné miesto na autobus: BA, TT, PN, NM +8,- €, TN, BN, PD bez príplatku •
miestenka +8,- € • jednolôžková izba +46,- €/zájazd.
Možné vstupy (na mieste): Kremnica: mestský hrad 3,- €, mincovňa 2,70 € • Banská Bystrica: Thurzov dom 4,- € • Harmanecká jaskyňa 7,- € • Čiernohorská železnica
9,90 € • Banská Štiavnica: Nový zámok 3,- €, Starý zámok 6,- €, Banské múzeum v prírode 8,- €.
Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.
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