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SSŁŁOOWWAACCJJAA  --  BBAARRDDEEJJÓÓWW  
UUZZDDRROOWWIISSKKOO  BBAARRDDEEJJOOWWSSKKIIEE  KKUUPPEELLEE  

 
 
W PROGRAMIE:  
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. kościół św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po uzdrowisku Bardejowskie  Kupele. 
 
 
Niewielka słowacka miejscowość o bardzo bogatej historii. Do XIII 
w. obszar ten należał nawet do terytorium Polski. Dziś lata 
gospodarczej świetności ma już za sobą, jednak pozostał w nim 
specyficzny klimat zabytkowego miasteczka. O walorach tego 
miejsca świadczy fakt, że w 2000 roku Stare Miasto zostało 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
 
Najcenniejszym i z pewnością najbardziej okazałym zabytkiem 
słowackiego miasta Bardejów (Bardejov) jest kościół pod 
wezwaniem św. Idziego (dom sv. Egidia), podniesiony w 2002 roku 
przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej. Świątynia 
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
 
Większość zabytków Bardejowa skupia się wokół rynku, w obrębie 
dawnych murów miejskich. Główny plac okalają kolorowe 
kamieniczki z czerwonymi spadzistymi dachami, pośrodku stoi 
ratusz, a na północnym krańcu monumentalny gotycki kościół. 
Większość kamieniczek ma gotycki rodowód, ale ich fasady noszą 
znamiona renesansu, baroku i klasycyzmu. Spacerując wokół 
rynku, warto zwrócić uwagę na liczne zachowane detale: gotyckie 
portale i sklepienia w sieniach, renesansowe obramienia okien, 
podcienia, malowidła na fasadach. 

Uzdrowisko Bardejowskie Kupele - właściwości lecznicze tej miejscowości uzdrowiskowej znane są od XVI 
wieku, jednak największy rozkwit przeżyło w XIX w. Wszystko dzięki źródłom wody leczniczej o bardzo różnym 
składzie (mają m.in. charakter kwasowy, zasadowy, niewielką zawartość sodu, są żelaziste, węglanowe ze 
śladami siarkowodoru), który jest podobny do wód w pobliskiej Krynicy. Podobno leczyli się tutaj m.in. żona 
Napoleona Bonaparte - Maria Luiza, car Aleksander I, a także Sissi - żona cesarza Franciszka Józefa. Jej 
posąg stoi na jednym ze skwerów. Obecnie na terenie uzdrowiska znajduje się 8 źródeł wód leczniczych - 
"Herkules", "Lekarskie", "Alžbeta", "Klára", "Napoleon", "Anna", "Kolumnada" oraz źródło "Główne". 
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