Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu

SPIŠ – HISTORICKÁ KLENOTNICA

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“
TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 25,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK, poistenie insolventnosti CK
možný príplatok: vstupenky, poistenie
PROGRAM:
odchod zo Žiliny o 5,30 hod., po príchode na Spiš prehliadka tejto neobvykle bohatej klenotnice umelecko-historických
pamiatok. Vzácne pamiatky sa nachádzajú takmer v každej dedine a mestečku, my navštívime aspoň niektoré z nich:
Spišská Nová Ves, ktorá je mestskou pamiatkovou zónou s množstvom historicky cenných objektov a má „sedem divov“: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, najdlhšie
šošovkovité námestie v Európe, secesnú budovu Reduty, Provinčný dom s Levočskou bránou, Radnicu, Spišský trh,
mozaiku v Chráme Premenenia Pána
Markušovce sú starou historickou obcou ležiacou v údolí rieky Hornád. V minulosti významne ovplyvňovali život na
Spiši vzhľadom na sídlo rodiny Máriássyovcov. Známe sú svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktoré sú v
obci zákonom chránenou pamiatkovou zónou. V kaštieli je expozícia historického nábytku, okolo kaštieľa francúzsky
park s rokokovým letohrádkom Dardanely a expozíciou klávesových hudobných nástrojov
Prehliadka pamiatok Unesco:
Spišský hrad – najväčší hradný stredoveký komplex v strednej Európe
Spišské Podhradie s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami
Žehra s gotickým kostolíkom Ducha svätého zo 14. storočia s interiérom zdobeným freskami. Zachovalosť týchto pamiatkových súborov spolu s okolitým prírodným rámcom travertínového územia národnej prírodnej rezervácie Dreveník vytvára ojedinelý celok
Spišská Kapitula, cirkevné mestečko, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou, s dominantnou neskororománskou
katedrálou sv. Martina s impozantným dvojvežím. Má mimoriadne cenný interiér – najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, kalichy, zvony, fresky a najstaršiu známu románsku plastiku na Slovensku – Leo albus.
Levoča – patrila medzi najvýznamnejšie slobodné kráľovské mestá Uhorska. Tu budeme obdivovať historické centrum,
nám. Majstra Pavla, Radnicu, Vážnicu, Kostol sv. Jakuba s jedinečným dielom majstra Pavla - hlavným oltárom, ktorý
sa radí medzi najväčšie oltáre na svete...
Odchod do Žiliny, cestou zastávka v liptovskom salaši.

