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POKLADY  SEVERNÉHO  SPIŠA 

    
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN:  
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 32,50 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta prispôsobíme podľa počtu km /kolektív/. 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po trase smer Martin - Poprad. Prejazd krajinou s nádhernou  sce-

nériou Nízkych a Vysokých Tatier. Najskôr navštívime Spišskú Belú – mesto, ktoré si tento rok pripomína vý-

znamné jubileum, 750. výročie udelenia mestských práv. Patrí k veľmi starým mestám, dozviete sa zaujímavosti 

z jeho bohatej histórie, o príchode nemeckých kolonistov, ako to bolo s privilégiami kráľa Štefana V. K pamiat-

kam patrí kostol sv. Antona Pustovníka so vzácnymi oltármi, plastikami, krstiteľnicou, dominantnou vežou s hodi-

nami, renesančný stĺp. Je rodiskom známeho vynálezcu, zakladateľa modernej optiky a fotografie, J.M. Petzvala, 

ktorý patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19.st., o čom svedčí napríklad aj to, že po vyfo-

tografovaní odvrátenej strany mesiaca podľa neho nazvali kráter v blízkosti južného pólu. V miestnom múzeu sa 

môžete zoznámiť s jeho prácou   

Neďaleko sa nachádza najväčšia a jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa Tatier, Belianska jaskyňa 

s obdivuhodnými sintrovými vodopádmi, pagodovitými stalagmitmi, jazierkami a mnohými ďalšími formami jas-

kynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, nazvanej podľa zvukov dopadajú-

cich kvapiek vody na hladinu jazierka. Prehliadka trvá cca 70 min., teplota v jaskyni je 5 – 6,3 °C. 

 
Pokračovanie do starobylého kráľovského mestečka Podolínec, ktorého zachované urbanisticko - architektonické 

pamiatky a uličky s romantickým nádychom sú na Slovensku unikátom. Pozrieme si kostol Nanebovzatia Panny 

Márie, ktorý sa spomína už v r. 1235, Kláštor piaristov, renesančnú zvonicu, mestské opevnenie, ktoré sa spomína 

ako vôbec prvé na Slovensku, historické centrum s meštianskymi domami a ďalšie pamiatky.   

Zastavíme sa aj v Hniezdnom, jednom z najmalebnejších kútov Slovenska, lákadle pre mnohých turistov, kde si 

v Nestville Parku pozrieme expozíciu liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel približujúcu históriu, výni-

močnú zručnosť ľudí, náradie používané v rôznych časových obdobiach.  V závere prehliadky sa degustuje pravá 

slovenská whisky Nestville. V areáli nájdeme aj čokoládové kráľovstvo, kde si môžete vychutnať horúcu čoko-

ládu, alebo kvalitnú kávu s domácim zákuskom. 

 

Na záver sa ešte zastavíme v mieste s najzdravším ovzduším – vo Vyšných Ružbachoch. Krásne prostredie kúpeľov 

je priam predurčené na relax. Návštevníkom čaká aj prekvapenie v travertínovom lome, unikátna prírodná galéria 

104 sôch z travertínu od umelcov zo 14 krajín, ktoré vznikli počas Medzinárodného sochárskeho sympózia, ktoré sa 

tu koná od roku 1964. Pozrieme si aj najväčšie travertínové jazero na Slovensku – Ružbašský Kráter, netradičnú 

prírodnú zaujímavosť. 

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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