3. spotkanie
kolekcjonerów Znaczków
Turystycznych na
Słowacji
Data: 23.4.2020 – 26.4.2020
Miasto: Medvedie (powiat Svidník, Prešovský kraj)
Zakwaterowanie i wyżywienie: Wellness zrubová chata, Medvedie 34 (http://www.wellnesszrubovachata.sk/)
Informacjie i szczegóły:
Marek Kováč, mob.: +421 918 352 287, e-mail: marek.kovac420@seznam.cz

Drodzy entuzjaści znaczków turystycznych,

Zapraszamy do uczestniczenia na 3. Spotkaniu kolekcjonerów znaczków turystycznych na
słowacji. Spotkanie odbędzie się w dniach 23.4.2020 – 26.4.2020 w chacie z bali wellness
Medved w malowniczej wiosce na wschodniej Słowacji – w Medved. Dla tych, którzy mogą
zorganizować dodatkowy dzień wolny od pracy, jest możliwość przyjazdu już w czwartek 23.4.2020 od 15:00. W piątek planowana jest
wycieczka po okolicy – drewniane świątynie wschodniej Słowacji (drewniane cerkwie), w sobotę planowana jest wycieczka do miasta Svidnik
i odwiedzenie przełęczy Dukla. Oczywiście podczas całego spotkania odbywa się również wymiana między kolekcjonerami.
Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkanie to będzie wspierane również przez naszych przyjaciół i kolekcjonerów z zagranicy - Czech, Polski,
Węgier, a Ty będziesz miał okazję zajrzeć za kulisy, jak znaczki turystyczne rozszerzają się poza granice Twojego kraju, Czech. Jeśli ktoś
martwi się barierą językową, zapewniam Cię, że nie ma takowej i wszyscy będziemy mogli razem rozmawiać bez problemu.
A teraz do samego programu:
Zakwaterowanie jest zapewnione w wellnes zrubovej chate Medved. Maksymalnie może tam być zakwaterowanych 25 osób. Cena za
zakwaterowanie wynosi 15 € / 1 os / 1 noc, lub możliwość zakwaterowania w pokoju o podwyższonym standardzie, ktora wynosi 25 € / 1 os / 1
noc. Cena za dzieci w wieku 8 – 12 lat wynosi 9 € / 1 os / 1 noc, dzieci do 8 roku życia zadarmo. Dodatkowe łóżko jest w cenie 9 € / 1 os / 1
noc, zwierzęta (pies, kot) po wcześniejszym uzgodnieniu w cenie 7 € / 1 noc. Cena za pokój zajmowany tylko przez jedną osobę wynosi 25 € /
1 noc (50 € za pokój z podwyższonym standardem).
Chata oferuje pokoje dwu i trzyosobowe z dodatkowymi łóżkami. Rodzaje pokoi:
Nr. 1 dla 2 osób – podwójne łóżko + balkon

Nr. 2 dla 3 osób – podwójne łóżko + łóżko pojedyncze + balkon
Nr. 3 dla 3 osób – podwójne łóżko + łóżko pojedyncze, ewentualnie możliwość dodania łóżka
Nr. 4 dla 3 osób – podwójne łóżko + łóżko pojedyncze, ewentualnie możliwość dodania łóżka
Nr. 5 dla 2 osób – podwójne łóżko + balkon
Nr. 6 dla 2 osób i dziecko do 12 roku – podwójne łóżko + rozkładane dla dziecka + balkon + zakwaterowanie ze zwierzętami
Nr. 7 dla 3 osób – podwójne łóżko + łóżko pojedyncze + balkon, dodatkowe łóżko w razie potrzeby
Nr. 8 dla 4 osób – pokój o wyższym standardzie – podwójne łóżko + rozkładana sofa + balkon, cena 25 € / 1 os / 1 noc
Nr. 9 dla 4 osób – dwa łóżka piętrowe, parter, cena 12 € / 1 os / 1 noc
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i toaletą. Pokoje zostaną przydzielone na podstawie dostępności i najlepszego
wyklorzystania miejsc. Chata posiada własny magazyn z możliwością przechowywania sprzętu sportowego (rowery, skutery,…). Na parterze
znajduje się ładna i elegancka restauracja z tradycyjną kuchnią słowacką, która obejmuje duży letni taras. Ponadto obok domku znajduje się
duża przestronna altana z grillem. W domku znajduje się również centrum relaksacyjne wyposażone w saunę (5 € / 1 godz), basen i jacuzzi
(dorośli 6 € / dzieci 8 – 12 lat 3 € dzień).
W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, dodatkowe zakwaterowanie jest wstępnie ustalone w penzióne Family Ladomírová (około 10 km).
Cena 12 € / 1 os / 1 noc. Zniżka za zakwaterowanie od 3 nocy o 1 € (pokój z własną łazienką), ewentualnie o 2 € (pokój bez własnej łazienki).
Jest możliwość zakwaterowania w apartamentach. Mieszkanie zawiera 3 pokoje, kuchnię ogród zimowy i gabinet. Całkowita ilośc miejsc 8
osób. Cena zajęcia max. 4 osobami to 50 € / 1 noc, za kazdą dodatkową osobę cena wzrasta o 8 €.
Podatek mieszkaniowy 0,33 € / 1 os / 1 noc.
Dodatek za psa 2 € / 1 noc.

Są inne opcje zakwaterowania:

Schronisko turystyczne Čertež – ok 800 m od chaty Medved niższy standard, pokoje 3 osobowe, wspólny węzeł sanitarny na korytarzu 9 € / 1
os / 1 noc
Chata Evička we wsi Kapišová – patrz http://www.chataevicka.sk/index.php, ok 15 km, odpowiedni dla grup max. 5 osób, cena za domek dla 35 osób wynosi 45 € / 1 noc + opłata klimatyczna 0,50 € / 1 os / 1 noc.
Ważna informacja!!!
Zakwaterowanie należy zapłacić najpóźniej do 15.2.2020 przelew na konto nr SK2709000000005114286396 prowadzony przez Słowację w
walucie €, lub można wysłać pieniądze na konto nr 000000-3693371309/0800 (uwaga, numer konta inny niż z poprzednich latach!) prowadzony
przez Czechy w walucie CZK (400,- Kč / 1 osoba / 1 noc – uwaga, kurs orientacyjny, nadpłaty/niedopłaty zostaną uregulowane w dniu
spotkania w odniesieniu do kursu wymiany €/CZK, ewentualnie w odniesieniu do aktualnego kursu wymiany – informacje zostaną przesłane email).
Jeśli będzie potrzeba wystawienia faktury za zakwaterowanie, ewentualnie jedzenie potrzeba zgłosić to wcześniej! Możliwe jest
również wykorzystanie kuponów wakacyjnych – indywidualna umowa z góry!
Ilość miejsc ograniczona, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się, aby w razie potrzeby móc zapewnić dodatkowe opcje zakwaterowania!
Jeśli może się nie udć nabyć w miejscu któregoś ze znaczków turystycznych podczas podróży, możesz zamówić i odebrać go osobiście
podczas spotkania. Zamówienia na inne znaczki turystyczne prosimy kierować do centrali Słowackich ZT, e-mail: info@turisticke-znamky.sk
najpóźniej do 31.3.2020.
Po 15.2.2019 udział oczywiście będzie możlliwy, ale bez gwarancji zakwaterowania (w zależności od wolnych miejsc w pobliżu).
Z przyjemnością pomożemy Ci w złożeniu wniosku, ale nie możemy już zagwarantować powyższych cen. Ponieważ każde spotkanie
organizowane jest z rocznym wyprzedzeniem, ceny oparte są na cenniku z 2019 roku. Dlatego należy wziąć pod uwagę możliwość inflacji
i idący za tym wzrost cen zakwaterowania (dotyczy również posiłków, wejść …)
Wiążące zgłoszenie należy wysłać nie później niż do 15.2.2020!!! (dotyczy wymogu zapewnienia zakwaterowania, posiłków).

Wyżywienie:
Podawane w wellness zrubovej chate Medveď zgodnie z poniższą tabelą:
Czwartek 25.4.2019
Śniadanie
Obiad
Kolacja

x

Piątek 26.4.2019
x
Pauza 6 €
x

Sobota 27.4.2019
x
x
x

Nedziela 28.4.2019
x

Ceny:
Śniadanie – 5 €
Obiad – 7 €
Kolacja – 6 €
Jeśli jesteś zainteresowany, w niedziele można przygotować pakiety podróżne w cenie 5 € / 1 szt. Musisz zgłośić to wcześniej. Inne rzeczy są
nadal w trakcie negocjacji i przygotowań, więc mogą być jeszcze drobne poprawki. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.
Menu:
czwartek 23.4.2020:
Kolacja – gulasz węgierski, knede

Piątek 24.4.2020:
Śniadanie – szwedzki stół
Obiad – motorest Pauza, menu zostanie określone
Kolacja – kotlet wieprzowy z pieczarkami, ryżem

Sobota 25.4.2020:
Śniadanie – szwedzki stół
Obiad – smażony kotlet drobiowy, frytki
Kolacja – grillowany stek z kurczaka, chleb, musztarda/chrzan/keczup

Nedziela 26.4.2020:
Śniadanie – szwedzki stół
W chacie wellness Medved zapewniamy również miejsce do spotkań towarzyskich i dyskusji. Pub z piwem (Pilsner Urquell) i kofolą, inne
napoje, małe przekąski (nie są wliczone w cenę, każdy opłaca indywidualnie).
Program:
Czwartek 23.4.2020:
od 15:00 przyjazd, zakwaterowanie, posiedzenie
18:00 kolacja
po 18:00 lużna dyskusja, wymiana spostrzeżeń…

Piątek 24.4.2020:
7:00 – 8:00 śniadanie
Wycieczka po znaczki – drewniane świątynie wschodniej Słowacji (zobacz http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/svidnik-a-okolie/):

8:00 – 8:10 przejazd Medvedie – Korejovce, parkowanie w gościńcu przy drodze
8:10 – 8:55 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni Opieki Matki Boskiej z r. 1764, grupowe zdjęcie, TZ No. 351
8:55 – 9:05 przejazd Korejovce – Hunkovce, parkowanie przy drodze naprzeciwko kościoła
9:05 – 9:50 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni Opieki Matki Boskiej z 18. st., grupowe zdjęcie, TZ No. 314
9:50 – 10:05 przejazd Hunkovce – Miroľa, skośny parking przy drodze, ewentualnie na poboczu drogi z włączonymi światłami ostrzegawczymi,
ograniczone miejsca parkingowe
10:05 – 10:50 zwiedzanie grekokatolickiej drewnianej świątyni Opieki Matki Boskiejy z r. 1770, grupowe zdjęcie, TZ No. 266
10:50 – 11:00 przejazd Miroľa – Bodružal, parkowanie przy drodze
11:00 – 11:45 zwiedzanie greko-katolickiego drewnianego kościoła św. Mikołaja z r. 1658, grupowe zdjęcie, TZ No. 264
11:45 – 11:55 przejazd Bodružal – Príkra, zły stan drogi, pochyłe parkingi przydrożne, ograniczona ilość miejsc.
11:55 – 12:40 zwiedzanie greko-katolickiego drewnianego kościoła św Michała z r. 1777, grupowe zdjęcie, TZ No. 256
12:40 – 13:00 przejazd Príkra – Hunkovce
13:00 – 14:00 objad w motoreste Pauza, możliwość zobaczenia cmentarza wojskowego Hunkovce (na przeciwko drogi)
14:00 – 14:10 przejazd Hunkovce – Krajné Čierno, parkowanie na łące w pobliżu kościoła
14:10 – 14:55 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni św. Bazylego Wielkiego z r. 1730, grupowe zdjęcie, TZ No. 352
14:55 – 15:10 przejazd Krajné Čierno – Ladomírová, parkowanie w urzędzie gminy
15:10 – 15:55 zwiedzanie greko-katolickiego drewnianego kościoła św. Michała z r. 1742, grupowe zdjęcie, TZ No. 447
15:55 – 16:15 przejazd Ladomírová – Šemetkovce, parkowanie przy urzędzie gminy, przystanek autobusowy
16:15 – 17:05 zwiedzanie greko-katolickiego drewnianego kościoła św. Michała z r. 1752, grupowe zdjęcie, TZ No. 448

17:05 – 17:30 przejazd Šemetkovce – Dobroslava, parkowanie na polnej drodze z tyłu
17:30 – 18:15 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni św. Paraskewy z r. 1705, grupowe zdjęcie, TZ No. 355
18:15 – 18:45 przejazd Dobroslava – Medvedie
19:00 kolacja, posiedzenie, dyskusja, wymiana spostrzeżeń…
Wiem, że program jest dość intensywny. Czas na przejazd obliczyłem z zapasem (zwykle o 5 minut więcej niż wskazano), ale jednocześnie
należy wziąć pod uwagę nieprzewidywalne ryzyko (zamknięta droga, wypadek itp.). Może się zdarzyć, że jakiś kościół jest tymczasowo
zamknięty. Wstęp do poszczególnych kościołów jest dobrowolny, przeważnie daje się 2 € jako ofiarę. Robienie zdjęć w pomieszczeniach jest
zabronione (gdzie można robić bez lampy zostanie określone). Z doświadczenia wiem że w kościele Bodružal wstęp jest płatny 2 € za osobę,
robienie zdjęć kosztuje 2 € (bez lampy błyskowej). Robienie zdjęć kościołów będzie możliwe zgodnie z czasem i warunkami oświetleniowymi. W
ramach tego programu możesz także otrzymać specjalny znaczek z edycji Dalekie piękino Słowacji – Drewniane Cerkwie ze wschodniej
Słowacji.

Sobota 25.4.2020:
7:30 – 8:40 śniadanie
Wycieczka po znaczki – drewniane świątynie wschodniej Słowacji ( zobacz http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/svidnik-a-okolie/),
Dukla, Svidník:
8:00 – 9:00 przejazd Medvedie – Ladomírová
9:00 – 9:45 Odwiedzenie Informacji Turystycznej Ladomírová, możliwość kupna TZ z danej lokalizacji
9:45 – 10:00 przejazd Ladomírová – Svidník, parking przy Muzeum Kultury Ukraińskiej
10:00 – 11:30 Zwiedzanie Muzeum Kultury Ukraińskiej, możliwość skorzystania z przewodnika, opłata 5 €
11:30 – 11:40 przejazd do Muzeum Historii Wojskowości w Svidníku

11:40 – 13:00 Zwiedzanie Muzeum Historii Wojskowości w Svidníku, spacer po parku ze sprzętem wojskowym
13:00 – 13:30 przejazd Svidník – Medvedie
13:30 – 14:30 objad w wellnes zrubovej chate Medveď
14:30 – 15:00 przejazd Medvedie – Nižný Komárnik, parkowanie przy urzędzie gminy, na przystanku autobusowym. Możliwość parkowania
przy kościele (ograniczona do 3 samochodów) lub na środku wzgórza (ograniczona do 2 samochodów)
15:00 – 15:45 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni Opieki Matki Boskiej z r. 1938, grupowe zdjęcie, TZ No. 267
15:45 – 16:00 przejazd Nižný Komárnik – Vyšný Komárnik, parking przy żywności
16:00 – 16:45 zwiedzanie greko-katolickiej drewnianej świątyni św. Kozma i Damiana z r. 1924, grupowe zdjęcie, TZ No. 268
16:45 – 17:00 przejazd Vyšný Komárnik – Duklianske bojisko, pamätník, parking przy pomniku 1 € / 6 godź.
17:00 – 18:00 grupowe zdjęcie przy pomniku pola bitwy Duklianskiej, Możliwość odwiedzenia sklepu z tradycyjnymi słowackimi alkoholami
(cenník Tatranských čajov widać niżej)
Tatranský čaj 17 %
Tatranský čaj 22 %
Tatranský čaj 27 %
Tatranský čaj 32 %
Tatranský čaj 35 % brązowy, zielony
Tatranský čaj 37 %
Tatranský čaj 42 %
Tatranský čaj 47 %
Tatranský čaj 52 %
Tatranský čaj 57 %
Tatranský čaj 62 %
Tatranský čaj 67 %
Tatranský čaj 72 %
Karpatský čaj 52 % (gatunki lokalne)

9,80 €
10,40 €
11,00 €
11,20 €
12,90 €
12,20 €
13,70 €
14,00 €
14,50 €
15,60 €
16,50 €
16,80 €
17,80 €
12,00 €

Ceny obowiązujące w roku 2019. Objetość 1 szt. to 0,7 l. Oczywiście dostępne są inne pojemności. Oferta może być niedostępna
(wyczerpana). W przypadku większej ilości prosimy o kontakt z organizatorem do dnia 15.3.2020.
18:00 – 18:30 przejazd Vyšný Komárnik – Medvedie
18:30 koloacja, podsumowanie „konkursu“ na najstarszego uczestnika, Najmłodszego uczestnika i Najdalszego uczestnika, posiedzenie,
dyskusja, wymiana spostrzeżeń…

Niedziela 28.4.2019:
Śniadanie 8:00, zakończenie i powrót do domów

Nawet jeśli program jest bardzo intensywny, wierzymy, że jesteś zainteresowany tą ofertą i spotkamy się z razem. Jeśli jesteś zainteresowany
tą ofertą, skontaktuj się z powyższym adresem e-mail, a otrzymasz formularz zgłoszeniowy w pliku .xlsx z innymi szczegółami. Do tematu
wiadomości proszę wpisz Stretnutie Medvedie
Nie trzeba uczestniczyć w całości spotkania, chętnie również spotkamy sie tylko w jeden dzień :-) Nie musisz też brać udziału w wycieczkach
po okolicy – możesz opracować swój indywidualny plan (np. turystyka) a my spotkamy się ponownie po południu/wieczorem na dobre piwo
i debatę :-)
Czekamy na Ciebie!
Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Ľuboš Ondruš
Iva Ondrušová
Marek Kováč

