
BBTT  „„JJAAWWOORRZZYYNNAA””        
Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 4,  Willa „CIS”,  tel. +48 18 471 6171 
www.btjaworzyna.pl, www.ekrynica.com 

SSŁŁOOWWAACCJJAA  ––  BBAARRDDEEJJÓÓWW  
UUZZDDRROOWWIISSKKOO  BBAARRDDEEJJOOWWSSKKIIEE  KKUUPPEELLEE  

W programie: Bardejów - miasto, spacer po zabytkowym Rynku w Bardejowie, zwiedzanie gotyckiego Kościoła św. 
Idziego (wewnątrz),  spacer po uzdrowisku Bardejowskie  Kupele, czas wolny ok. 1 godz.  
 
Pierwsza wzmianka o Bardejowie pochodzi z 1241 r. W 1247 r. w 
osadzie Terra Bartfa był już klasztor Cystersów i kościół św. 
Idziego, a w 1376 r. przyznano jej przywileje wolnego miasta 
królewskiego. W tym czasie, dzięki położeniu przy szlakach 
czarnomorskich, miasto stało się jednym z najpotężniejszych 
ośrodków Górnych Węgier. Szczyt potęgi Bardejowa przypada na 
XV stulecie, kiedy królowie, również polscy, udzielali mu licznych 
przywilejów, a w mieście kwitł handel i rzemiosło. Bogactwo i 
stabilizacja zaowocowały wielkimi inwestycjami budowlanymi, do 
których należał kościół parafialny św. Idziego, ratusz. 

 
Większość zabytków skupia się wokół rynku (Radničné námestie), 
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. 

Najważniejszym zabytkiem rynku w Bardejowie wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, jest parafialny 
Kościół Św. Idziego, znajdujący się w jego północnej części. Jego 
budowę rozpoczęto na początku XV wieku, w miejscu klasztoru 
cystersów. Budowa kościoła została zakończona zasklepieniem 
głównej nawy w latach 1513 - 1518.  

Racjonalne wykorzystanie wód mineralnych rozpoczęto w II 
połowie XVIII w., a na europejskich dworach Bardejovské Kúpele 
zyskały sławę dzięki naszemu rodakowi Tomaszowi Lisickiemu z 
Lisic, który doznał tu cudownego ozdrowienia. Na początku XIX w. 
nastąpił wielki rozkwit kurortu, który był jednym z najmodniejszych 
miejsc spotkań europejskiej arystokracji. Bywała tu Maria Luiza 
Habsburżanka, późniejsza małżonka Napoleona, rosyjski car 
Aleksander I i cesarzowa Elżbieta, żona Franciszka Józefa I. Jako 
że Sissi przyczyniła się do wzrostu popularności uzdrowiska, na 
jednym ze skwerów parku zdrojowego stoi jej posąg. Po wojnie, w 
latach 50. XX w. rozpoczęła się najpierw rekonstrukcja, a następnie 
rozbudowa bardejowskiego kurortu, który dziś jest największym 
ośrodkiem sanatoryjnym wschodniej Słowacji. 
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

