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Kláštor Rádu premonštrátov v Jasove sa pýši zrekonštruovaným turistickým centrom. V?aka finan?nej
podpore Košického samosprávneho kraja (KSK) tu pribudlo nieko?ko návštevníckych noviniek, vrátane
audio-sprievodcu.

jasovskom Kláštore premonštrátov oficiálne, aj s požehnaním opáta, otvorili nové turistické informa?né centrum.
Premonštráti chcú hodnotnú historickú pamiatku viac priblíži? turistom aj v?aka audio-sprievodcovi. Projekt
podporila košická krajská samospráva cez program Terra Incognita sumou 7.000 eur. Celkové náklady projektu, aj
so spoluú?as?ou žiadate?a, ktorým bolo samotné opátstvo, sú 9.312,20 eur.

„Mám rados?, že môžeme predstavi? a požehna? výsledky krásnej spolupráce. Zrevitalizovali sme miestnos?
prvého kontaktu, vybavili ju a pripravili pre našich návštevníkov. Hlavne sme sa snažili ešte za?iatkom letných
prehliadok pripravi? audio-sprievodcu pre zahrani?ných turistov. Chceme, aby sa o tomto nádhernom mieste mohli
dozvedie? ?o najviac, ideálne v ich rodnom jazyku,“ uviedol opát premonštrátov Martin Ambróz Štrbák, O. Praem.
Návštevníci sa tak môžu necha? previes? kláštorom v šiestich jazykoch – po slovensky, anglicky, nemecky,
ma?arsky, po?sky a francúzsky.

„Sme radi, že z dota?ného programu Terra Incognita sa nám podarilo zrealizova? ?alší úspešný projekt. Jasov je
síce menej známou, no turisticky ve?mi atraktívnou lokalitou v našom kraji. Okrem jaskyne ?i hradu sa pýši
Premonštrátskym kláštorom, kde sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku. V?aka turistickému
sprievodcovi v šiestich jazykoch sa o týchto zaujímavých miestach dozvedia viac aj zahrani?ní turisti. Verím, že
zlepšením turistickej vybavenosti ich do Jasova príde opä? o ?osi viac,“povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Ve?mi pozitívne je, že za?ína fungova? spolupráca v rámci celej lokality. Ak sa pri návšteve gotického
kláštora návštevník preukáže vstupenkou z Jasovskej jaskyne, má nárok na z?avu. Obec navyše zareagovala na
mimoriadnu turistickú prepravu Gemerským expresom, ke? k nemu pripojila autobusovú dopravu do kláštora
i Jasovskej jaskyne.

Audio-sprievodca je aj pod?a riadite?ky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej vynikajúcou formou, ako
pomerne jednoduchým spôsobom výrazne skvalitni? ponuku pre návštevníka: „Ešte vlani sme intenzívne na
tvorbe audio-guide spolupracovali aj s obcou Ruská Bystrá, kde sa nachádza drevený chrám zapísaný na zozname
svetového dedi?stva UNESCO. Som presved?ená o tom, že takéto projekty posúvajú úrove? služieb
poskytovaných turistovi mí?ovými krokmi.“ Pod?a šéfky krajskej organizácie cestovného ruchu je navyše prístup
opátstva k cestovnému ruchu hodný nasledovania.

Vo výpo?te noviniek treba spomenú? i nové logo, prostredníctvom ktorého sa chce Opátstvo priblíži? verejnosti.
Kláštor je už od mája otvorený turistom a láka k prežitiu príjemného ?asu i nákupu suvenírov, za ktoré už –
podobne ako za vstupenky – možno plati? kartou. Od budúceho piatku (14.6.2019) pribudnú pravidelné prehliadky
kláštora s histori?kami a lákadlom je tiež prehliadka s opátom, ktorá sa bude kona? každú nede?u. Jej termíny
budú upres?ované s primeraným predstihom na webe jasovského opátstva [2], resp. na jeho facebooku.
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