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POKLADY  SEVERNÉHO  SPIŠA  

   
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 21.3.2020 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 29,- 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po trase smer Poprad. Prejazd krajinou s nádhernou scenériou 

Nízkych a Vysokých Tatier. Najskôr navštívime klenot pod Tatrami, historickú Spišskú Sobotu, jeden z najlepšie 

zachovaných stredovekých urbanistických celkov Slovenska. Jadrom jedinečného mestského celku je námestie s 

pôvodnou meštianskou zástavbou so zachovanými prvkami zo 14. a 15.st., renesančnou zvonicou, barokovou 

sochou Immaculaty a unikátnym kostolom sv. Juraja s piatimi gotickými oltármi. Hlavný oltár bol vytvorený v 

dielni Majstra Pavla z Levoče, ďalší oltár je zdobený výnimočnými maľbami.  

 

Pokračujeme do obce Strážky – prehliadka renesančného kaštieľa, ktorý okrem zaujímavých exponátov /historický 

nábytok, interiérové predmety, pôvodná humanistická knižnica/ ponúka unikátnu expozíciu mimoriadnej maliar-

skej osobnosti Ladislava Mednyánszkeho. Kaštieľ je významnou pamiatkou Spiša a spolu s neskorogotickým kos-

tolom sv. Anny a goticko-renesančnou zvonicou tvoria jednotný architektonicko - urbanistický komplex. 

 

Odchod do Starej Ľubovne, jedného z najstarších miest spišského regiónu. V centre navštívime kostol sv. Mikulá-

ša a Dom ľubovnianskeho mešťana, ktorý ponúka pohľad na život strednej meštianskej vrstvy koncom 19. st. Pre-

hliadka impozantného, pôvodne strážneho Ľubovnianskeho hradu, do ktorého najstaršej histórie patria príslušníci 

významných uhorských šľachtických rodov. K najcennejším objektom patrí hlavná veža, v barokovom paláci je 

prezentovaný dobový nábytok a vo vysokom bastióne expozícia Zamoyských. 

 

Na spiatočnej ceste sa ešte zastavíme v Nestville Parku, v jednom z najmalebnejších kútov Slovenska, kde si po-

zrieme expozíciu liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel. V závere prehliadky sa degustuje pravá sloven-

ská whisky Nestville. V areáli nájdeme aj čokoládové kráľovstvo, kde si môžete vychutnať horúcu čokoládu, 

alebo kvalitnú kávu s domácim zákuskom.  

 

Príchod do Žiliny vo večerných hodinách. 
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