III. Poznávanie okolia a ochrana prírody
III.1 Botanická záhrada (Mánesova ul.)
Potvrdenie: vstupenka

OBLASTNÝ TURISTICKÝ ODZNAK

CASSOVIA

III.2 Náučný chodník (NCH) Vrabčie skaly
NCH začína v Čermeli na zastávke MHD
Potvrdenie: fotografia pri paneli č. 5 NCH
III.3 NCH meteoritov Vyšný Klátov
Začína v obci Vyšný Klátov pri obecnom úrade
Potvrdenie: fotografia pri informačnom paneli NCH
III.4 Voliteľný z 2 cieľov v mestskej časti
Kavečany
III.4 a) Zoologická záhrada
Potvrdenie: vstupenka
III.4 b) Chata na Hrešnej
Potvrdenie: fotografia pred chatou
________________________________________
Podmienky pre získanie odznaku splnené
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II. Turisticko-historické skvosty Košíc a okolia

Vítame Vás u nás, užite si atmosféru krásne
zrekonštruovanej
Hlavnej
ulice
s parkami
a fontánami, navštívte historické pamiatky od
románskych
stavieb
až
po
moderné
funkcionalistické
budovy,
vydajte
sa
do
prekrásnych, často prekvapivo divokých zákutí
Mestských lesov len na skok od hluku veľkomesta.
V našom
odznaku
Vám
predstavíme
to
najtypickejšie, čerešničky na torte histórie mesta
i turistického hnutia, kultúry a prírodných krás
bezprostredného okolia Perly Abova – Košíc.

II. 1 Čermeľské údolie – rekr. areál Alpínka
Potvrdenie:
pečiatka reštaurácie
alebo fotografia

II.2 Bankov, kaplnka a prameň sv. Jána
Nepomuckého
Potvrdenie: fotografia pri kaplnke
II.3 chata Erika pod Kojšovskou hoľou
Potvrdenie:
pečiatka chaty
alebo fotografia

Vyhlasovateľom oblastného turistického odznaku
(OTO) je Klub turistov mesta Košice (Regionálna
rada KST Košice-mesto).
Podmienky OTO môžu plniť
členovia i nečlenovia KST.
Záujemca môže získať záznamník zdarma
stiahnutím zo stránky Klubu turistov mesta Košice
http://ktmk.sk/oto-cassovia
Vyplnený a potvrdený záznamník spolu s dokladmi
o návštevách záujemca doručí KTMK osobne,
poštou (Klub turistov mesta Košice,
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice) alebo
naskenovaný elektronicky.
Kontakt pre otázky a doručenie záznamníka
a fotografií (zmenšené) na uznanie elektronicky:
oto.cassovia@gmail.com

Košice - metropola východného Slovenska
Mesto Košice sa rozprestiera v prekrásnom údolí
okolo rieky Hornád na úpätiach Čiernej hory
a posledných výbežkov Volovských vrchov.
Priaznivá poloha od doby bronzovej lákala človeka,
aby sa tu usídlil. Honor slobodného kráľovského
mesta si opevnené sídlo Villa Cassa (r. 1230), či
Cassovia (r. 1388) užívalo už od polovice 14.
storočia. V r. 1396 dostáva mesto výsadu užívať
vlastný erb ako prvé mesto v Európe.
Mimoriadnu úlohu vo vývoji dejín Uhorského štátu
zohralo mesto v bitke pri Rozhanovciach (r. 1312),
keď sa postavilo na stranu kráľa a prispelo
k rozhodujúcemu víťazstvu nad rodom Abovcov
a upevneniu kráľovskej moci na celom území
Uhorska.
Užívajúc si rôzne kráľovské výsady za verné
služby sa mesto rýchlo rozvíjalo. Ukážkou
bohatstva, ktoré pretrvalo dodnes, je gotický Dóm
sv. Alžbety, množstvo ďalších významných
sakrálnych i meštianskych stavieb lemujúcich
Hlavnú ulicu a priľahlé uličky starého mesta. Pre
turistu majú osobitný význam rozsiahle mestské
lesné majetky, ktoré boli koncom 16. stor.
najrozsiahlejším mestským lesným majetkom
v Uhorsku a dnes predstavujú výmeru temer
20 000 ha.

Cena odznaku je 1,00 €
Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí odznaku.
V prípade zaslania dokladov poštou platba vopred
na účet KTMK (zvýšená o cenu doporučenej
zásielky – aktuálne pri vydaní záznamníka 2,00 €)
Bankové spojenie pre platbu: FIO banka
IBAN: SK82 8330 0000 0024 0190 3111
Podmienky získania OTO Cassovia
sú rozdelené do 3 základných skupín:
I.
Kultúrno-historické pamiatky Košíc
II.
Turisticko-historické skvosty Košíc
a okolia
III.
Poznávanie okolia a ochrana prírody
Potvrdením návštevy predpísaných miest sú:
- vstupenky (múzeá, ZOO, Botanická
záhrada, veža Dómu sv. Alžbety)
- pečiatka (chaty)
- fotografia (chaty, náučné chodníky,
turistické zaujímavosti)
Podrobné informácie, zaujímavosti o navštívených
miestach príp. odkazy na web záujemca nájde na
stránke vyhlasovateľa v záložke OTO Cassovia
Srdečne pozývame na naše turistické podujatia,
na ktorých je tiež možné plniť podmienky OTO.
(Kalendár podujatí tiež na stránke www.ktmk.sk)

II.4 Hradová, vyhliadková veža
Potvrdenie:
pečiatka infocentra, resp.
fotografia pri veži

II.5 Jahodná, rekr. stredisko
Potvrdenie:
pečiatka rekr. strediska
alebo fotografia

II.6 Lajoška chata, Mohylka pod Lajoškou
Potvrdenie:
pečiatka chaty
alebo fotografia
pri chate alebo
mohylke vedľa
kaplnky

I.

Kultúrno-historické pamiatky Košíc

I.1 Dóm sv. Alžbety
Najvýznamnejšia historická pamiatka mesta
situovaná na Hlavnej ulici
Potvrdenie: vstupenka na vežu alebo fotografia
I.2 Východoslovenské múzeum - Košický zlatý
poklad a socha maratónca
Námestie Maratónu mieru
Potvrdenie: vstupenka do expozície Košického
zlatého pokladu
I.3 Miklušova väznica
Ul. Pri Miklušovej väznici
Potvrdenie: vstupenka do expozície Košické
storočia
I.4 Dominikánsky kostol
Dominikánske námestie. Najstarší kostol v meste
s najvyššou vežou (68 m)
Potvrdenie: fotografia na Dominikánskom námestí
I.5 Mestský park
Bol zriadený na mieste býv. kúpeľov v polovici 19.
stor. Viac o histórii na infor. tabuliach v parku.
Potvrdenie: fotografia pri hudobnom altánku

