Spoznávajte s nami krásy Slovenska

Oravský hrad
Oravský hrad sa vypína nad riekou Orava v obci Oravský Podzámok a je
jedným z najkrajších hradov na Slovensku. Je výraznou dominantou
oravského regiónu a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného
staviteľstva na Slovensku.

Hrad bol už oddávna opevneným hradiskom, od severu chránený
skalným masívom a od juhu zemným valom. Najvyššia časť hradu je vo
výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Na hrade bola nakrúcaná
prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Ďalej sa tu točili filmy
ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš.
Na strednom hrade sa nachádza hradná studňa, ktorej pôvodná hĺbka bola 90 metrov. Na rodinnom erbe Turzovcov vo
dvore, nájdete Božie meno – Jehova. Hrad sa člení na horný (Citadela - najstaršia časť hradu), stredný (Korvínov palác,
palác Jána z Dubovca a obytná veža) a dolný hrad (Turzov palác, kaplnka sv. Michala, západná a východná bašta, budova
fary, obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány).
V hrade má oravské múzeum tri stále expozície – etnografickú, prírodovednú a historickú.
Organizované podujatia:
- Veľká noc na Oravskom hrade;
- Turzove slávnosti, odomykanie Oravského hradu do novej sezóny;
- Deň múzeí;
- Rozprávkový svet na Oravskom hrade;
- V kráľovstve prírody;
- Noc krvavej grófky;
- Sokoliarske umenie dravých vtákov;
- Tajomný hrad (večerná prehliadka rodičov s deťmi).
Bližšie informácie nájdete na oravskemuzeum.sk.

Doprava:
- Vlak RegioJet vás privezie do vlakovej stanice Ružomberok, cestovné poriadky nájdete na rj.sk. V prípade akýchkoľvek
otázok sa neváhajte obrátiť na personál našej pobočky priamo v stanici.
- Priamo pred železničnou stanicou sa nachádza autobusové nástupište, kde nastúpite na autobus do Oravského
Podzámku, prípadne zvoľte prestup v Dolnom Kubíne.
- V Oravskom Podzámku sa podľa značiek ľahko dostanete k Oravskému hradu.
- Cestovný poriadok nájdete na cp.atlas.sk, kde nájdete aj možné prestupy v Dolnom Kubíne, cenu a trvanie cesty.
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