
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoWíkend XIII. Hawaj  

 11. – 13. NOVEMBER 2022 

Chystá sa ďalší neopakovateľný výjazd – GEOWÍKEND 13 za krásami „Havaja“ a jeho širokého okolia, 

bájneho sídla na východe Slovenska, kde nikdy nikto nebol a nič tam nevidel        

Prvý deň po ceste navštívime Spišskú Kapitulu. Popri Sivej brade vedie jedna z najzaujímavejších 

krížových ciest Slovenska (takmer ako v Jeruzaleme). Cestou na Hawaj ešte navštívime menej známy 

ale prekrásny gréckokatolícky drevený kostolík v Potokoch. Podvečer to bude bájny slovenský Hawaj. 

Bývať budeme v jednom z najkrajších miest severovýchodu Slovenska. 

Druhý deň sa vyberieme na cestu oslobodenia cez Duklu a poľskú Duklu a pozrieme si jedinečnú 

expozíciu ťažby ropy v Beskydách. V Krosne sa zameriame na staré mesto a cestou do nášho 



sobotného cieľa sa vyberieme ešte ukryť do bunkra pre vlaky, ktoré vymyslelo a postavilo nacistické 

Nemecko. Naša cesta bude gradovať v najvychytenejšom kúpeľnom centre Východných Beskýd – 

Krynici-Zdroj. Tam nás očakáva lákavé wellness a jedinečné beskydské mestečko.  

Pri návrate do Bratislavy si vychutnáme krásnu vyhliadkovú vežu v Krynici (najstaršia cesta v korunách 

stromov Poľska). Po návrate na Slovensko nám veľmi názorne predstaví miniatúry drevených 

kostolíkov expozícia a pútnické miesto v Lutíne. Cestou domov si ešte užijeme panorámu juhu Tatier 

a prechod Nízkymi Tatrami.  

PROGRAM 

1. deň: 11. november 2022: Odchod z Bratislavy 

o 7.00 Prif UK. Prejazd najvýznamnejšou cestnou 

magistrálou Slovenska – Považím, pretínajúc 

Západné Karpaty jadrovými pohoriami. Prvý bod 

programu je návšteva slovenskej krížovej cesty 

v Spišskej Kapitule, ktorá svojimi prírodnými 

atribútmi pripomína originálnu. Zo Spišskej Kapituly 

sa núkajú najkrajšie pohľady na Spišský hrad, 

geoglif pod  hradom a na západ výhľad smerom na 

Tatry. Postupne spoznáme osobitosti prešovského 

regiónu s ich historickými pamiatkami aj kultúrnymi 

novotvarmi. Najprv to bude drevený (UNESCO) 

kostolík v Potokoch. Nachádza sa v čarovnej 

flyšovej doline uprostred malej dedinky. Potom sa 

vyberieme na neopakovateľnú prechádzku po 

Hawaji (to, čo uvidíme prekvapí aj nás). Večerný 

fakultatívny program aj s odpočinkom bude 

v Stropkove, podľa mnohých je to druhé najkrajšie 

mesto Slovenských Beskýd.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. deň: 12. november 2022: Cestu do Poľska cez vojnou skúšanú Duklu na slovenskej aj poľskej strane  

máloktorý Slovák pozná skutočne dobre. Poľská strana Beskýd je mnohonásobne viac navštevovaná – 

samozrejme domácimi turistami. V jej repertoári sú mnohé skanzeny, múzea, hrady, vyhliadkové 

veže a kúpeľné centrá. My si užijeme prechádzku po ropnom skanzene v beskydských lesoch, 

návštevy jedinečných lokalít Krosno, Stepina, Krynica-Zdroj s originálnym programom – vini, vidi, vici. 

Znamená to, že nebudeme len vidieť ale mnoho vecí sa naučíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. deň: 13. november 2022: Hneď z rána nás čaká výstup na originálnu vyhliadkovú vežu vo 

Východných Beskydách Poľska. Skúsime si objednať aj počasie. Veža patrí medzí najzážitky Karpát. 

Potom na slovenskej strane Beskýd vás iste prekvapí návšteva pútnického miesta Lutín s jedinečnou 

expozíciou miniatúr drevených kostolík z rôznych regiónov strednej a východnej Európy. Cestu 

domov spestria krásne panorámy južných Tatier z Podtatranskej kotliny a prechod cez Nízke Tatry 

a Pohronie doplnia čaro exkurzie. Príchod do Bratislavy cca. 20.00   



Odborní garanti: prof. RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.  

 
Záväzné prihlášky: do 30. 9. 2022 vyplniť registračný  formulár tu:  FORMULÁR 
Po registrácii (začiatkom októbra) Vám zašleme potvrdzovací email o zaradení do exkurzie 

a inštrukcie k platbe. Od doručenia potvrdzovacieho emailu je potrebné uhradiť platbu do 7 dní. 

Poplatok sa vracia len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka.  

Cena GeoWíkendu VIII.: 160 EUR/ osoba  

V cene: doprava autobusom (1221 km), ubytovanie v hoteloch aj s wellnesom, vstupy do drevených 

kostolíkov a vlakového bunkra. 

V cene nie je: poistenie, strava (okrem raňajok), fakultatívne vstupy a poplatky 

 

WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície  

         GeografickeExkurzie&Expedicie  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea439PnKQFo3VRZCsymAsmytCfWgznWjxypP6zCPuqBZO6bg/viewform
http://www.regionalnageografia.sk/
https://www.facebook.com/GeografickeExkurzieaExpedicie/
https://www.instagram.com/geografickeexkurzieaexpedicie/

