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SŁOWACJA - PRESZÓW
DEGUSTACJA WIN
W programie: spacer po starówce w Preszowie, katedra grekokatolicka, czas wolny ok.1 godz, muzeum win, degustacja
4 gatunków win.
Preszów zalicza się do najbardziej znaczących pod względem historycznym
miast Słowacji. Położony nad
rzeką Torysą na skrzyżowaniu dróg
łączących Tatry, Poprad i Lewoczę z Bardiejowem oraz Pieniny i Starą
Lubowlę z Koszycami. Początki Preszowa sięgają VIII w. Przebiegały tędy
ważne szlaki handlowe. Miasto było zamieszkane przez ludność słowacką,
węgierskią i niemiecką. Po II wojnie nastąpił burzliwy rozwój przemysłu i
obecnie Preszów jest trzecim co do wielkości miastem Słowacji.
Centrum miasta stanowi duży plac z kolorowymi kamienicami. W
południowej części placu znajduje się greko-katolicka katedra. W centrum
mieści się także ratusz miejski. Na głównym placu miasta znajdują się też
dwie świątynie. Pierwsza z nich, zdecydowanie bardziej okazała i
reprezentacyjna, to XIV-wieczny kościół katolicki św. Mikołaja z
przepięknymi witrażami i ołtarzem. Druga położona bardziej na północ to
XVII-wieczny kościół protestancki, którego historia związana jest z
wpływami reformacji na tych terenach.
Muzeum win w piwnicach preszowskiego ratusza- ekspozycja sporej ilości
win ze Słowacji, Czech i całego świata oraz narzędzi i maszyn do produkcji
wina.
Katedra greckokatolicka św. Jana Chrzciciela, wybudowana w stylu
gotyckim na miejscu istniejącego od 1429 r. szpitala i karmelitańskiego
kościoła Panny Marii. Od połowy XVII w. użytkowany przez słowackich
ewangelików. Gotycki gmach został w latach 1753-54 przebudowany w stylu
barokowym. W 1818 r. papież Pius VII utworzył w Preszowie diecezję
kościoła greckokatolickiego i przydzielił jej ten właśnie kościół. W 1848r.
fasada kościoła została przebudowana w stylu klasycystycznym. Obok
znajduje się renesansowy budynek biskupiego pałacu. Po 1950 r. kościół
przejściowo był użytkowany przez wiernych prawosławnych. We wnętrzu
prezbiterium sklepienia gotyckie, rokokowa polichromia z XVIII w., ikonostas
przed głównym ołtarzem pochodzi z początków XX w.

Czas trwania ok. 7 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

