
                                                                                          

 

              Projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0109  
„Prírodná turistika bez hraníc“ sa realizuje 

             v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
                                                                Poľsko - Slovensko 2014-2020 vďaka poskytnutej finančnej podpore 

                   z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu                                    

 
 

Program 2. kurzu prírodnej turistiky v teréne na slovenskej strane 
„Prírodná turistika bez hraníc“, 10.-12.05.2019, Slanské vrchy 

10.05.2019  (piatok) 
       do 17:30 Individuálny príchod do Hanušoviec nad Topľou /Penzión Eden/ 

         http://www.edenubytovanie.sk/ 
17:30 - 18:00 Registrácia účastníkov, ubytovanie /Penzión Eden/   (Ing.Burdová Zuzana) 
18:00 - 19:00 Večera  /Penzión Eden/ 
19:00 – 20:00 Podvečerná prehliadka mesta Hanušovce nad Topľou – viadukt 

/technická pamiatka je dodnes najdlhším železničným mostom postaveným v 
oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe http://ciernediery.sk/viadukt-v-
hanusovciach-nad-toplou/,    sušiareň liečivých bylín - v ruinách 
http://ciernediery.sk/susiaren-liecivych-bylin-hanusovciach/ /               (Ing.Burdová Z.) 

20:00 – 20:25 Podrobné predstavenie programu podujatia s diskusiou  (Mgr.Talarovič J.) 
20:30 - 20:55 Prezentácia o flóre, faune a geológii Slanských vrchov         (Ing.Buraľ M.) 
21:00 - 22:00 Voľná diskusia                         (Ing. Burdová Zuzana, Pociask Malgorzata ) 
 
11.05.2019  (sobota)  
07:30 – 08:00 Raňajky  /Penzión Eden/ + balíček na cestu /suchý obed/  
08:00 – 09:30 Presun busom do okolia opálových baní /Slanské vrchy/   (Ing.Burdová Z.)          
09:30 - 11:00 Prehliadka opálových baní                                           (Ing.Turek Maroš)  

http://ciernediery.sk/opalove-bane-dubniku/ 
11:00 - 15:30 Pešia turistika – Výstup na Šimonku /1.092 m n.m. – najvyšší vrch Slanských 

vrchov, 10,5 km/ https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imonka_(vrch)        
        (Ing.Dostál Stanislav, predseda KST Perun Zamutov), Ing.Burdová Z.)  

15:00 – 15:30 Presun busom zo sedla nad Zlatou Baňou /Temný les/ do Solivaru 
15:30 – 17:30 Prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Solivar /pri Prešove/ 

https://www.muzeum.sk/solivar-v-presove.html                                 (pracovník múzea) 
17:30 – 18:30 Presun autobusom na miesto nocľahu /Penzión Eden/   
19:00 - 20:00 Večera  /Penzión Eden/   
20:00 – 22:00 Sledovanie 3D filmu, osobné voľno  /Penzión Eden/         (Ing.Burdová Z.) 
 
12.05.2019 (nedeľa)  
07:30 - 08:30 Návšteva ranogotic. kostola Nanebovzatia P.Márie  (ndividuálne – omša) 

http://hanusovce-rimkat.sk/o-farnosti/kostol 
08:30 – 09:10 Raňajky  /Penzión Eden/   
09:10 – 09:30 Presun ku kaštieľu /peši cca 1,5 km/                      (Ing. Burdová Zuzana) 
09:30 - 12:00 Prehliadka kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou 

http://tripolitana.sk/kastiel-hanusovce/expozicie/, http://tripolitana.sk/archeopark-
hanusovce/objekty/,                                                                                   (pracovník múzea) 

12:00 – 13:00 Presun z kaštieľa do penziónu Eden, odubytovanie sa    (Ing. Burdová Z.) 
13:00 – 14:00 Obed  /Penzión Eden/ + balíček na cestu 
14:00 – 15:00 Vyhodnotenie podujatia, diskusia,(Pociask Malgorzata, Mgr. Talarovič J.) 
            Info + kontakt: - Mgr. Talarovič Jozef +421 917 425648 / snina@do-fenix.sk / 


