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TRASA: 
Dolina Popradu – Leluchów – Gerlachov – Bardejov 
ATRAKCJE: 
Bardejów – Spacer po starówce, Gotycki ko�ciół �w. Idziego, Czas wolny ok. 1h 
 
 
BARDEJÓW 
Jest to miasto powiatowe w północno-wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim,  
w historycznym regionie Szarysz. Pierwsza pisemna wzmianka o Bardiowie pochodzi  
z 1241. Na przełomie XIII i XIV w. osiedlili si� w mie�cie niemieccy osadnicy ze �l�ska. 
Do rozkwitu miasta przyczyniło si� jego poło�enie na szlaku handlowym z Półwyspu 
Bałka�skiego do Polski i na Ru�. Szczyt rozwoju Bardejowa przypadł na przełom XVI  
i XVII w. Z tego czasu pochodzi wi�kszo�� zabytkowych budowli. Pod koniec XVII w. 
miasto zacz�ło podupada�. 
Od XVIII w. datuje si� lecznicze wykorzystanie okolicznych �ródeł mineralnych. 
Impulsem do ponownego rozwoju miasta było poł�czenie go lini� kolejow� z Preszowem 
w 1893. W latach 50. XX w. ruszyła odbudowa i renowacja starówki, wtedy te� centrum 
Bardejowa ogłoszono rezerwatem miejskim, a w 2000r. bardejowskie Stare Miasto 
zostało wpisane na list� �wiatowego dziedzictwa UNESCO. Mówi si�, �e Bardejów  
to najbardziej gotyckie miasto Słowacji, i jednocze�nie jedno najładniejszych spo�ród 
nich. 
BAZYLIKA �W. IDZIEGO 
Najwa�niejszym zabytkiem miasta jest bazylika �w. Idziego z XIV w. Pierwsza wzmianka 
pisemna o ko�ciele pochodzi z pisma króla Beli IV z 1247r. Dzi�ki swoim rozmiarom, 
wysoko�ci wie�y 72 m a z krzy�em 76 m, bazylika �w. Idziego w Bardejowie nale�y  
do najwy�szych budowli sakralnych na Słowacji. Sze�ciopi�trowa wie�a słu�y dzi� jako 
wie�a widokowa dla turystów. Wn�trza bazyliki zdobi 11 gotyckich ołtarzy skrzydłowych  
z malowidłami, które nale�� do unikatów na skal� europejsk�. Dawny ko�ciół został 
przez papie�a Jana Pawła II podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej. 
Poza tym w Bardiowie znajduj� si�: najlepiej zachowane na Słowacji mury obronne  
z XIV-XVI w. z dwiema bramami, basztami i barbakanem, nietkni�ty pó�nogotycko-
wczesnorenesansowy ratusz z 1505-1511 - najstarszy renesansowy zabytek Słowacji; 
cało�� gotyckich (z wpływami renesansowymi) kamienic otaczaj�cych rynek, ko�ciół 
Jana Chrzciciela z XV w., pierwotnie gotycki, w XVII w. przebudowany na renesansowy, 
unikalny na tych terenach zespół budynków gminy �ydowskiej z XVIII w. 

 
 
 
 

CENA: 
zgodnie z aktualnym programem 

W CENIE: 
autokar turystyczny lub mikrobus 

pilot-przewodnik na trasie 
ubezpieczenie KL+NNW za granic� 
bilet wst�pu do ko�cioła �w. Idziego 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport 

j�zyk urz�dowy – słowacki 
obowi�zuj�ca waluta – korona słowacka SKK 

 
 
 


