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PIENINY  VO  FARBÁCH  JESENE, 
SPIŠSKÁ  GOTIKA 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska 

TERMÍN: 2.10.2021 

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

Možný príplatok: vstupenky 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po trase smerom Ružomberok a ďalej smer Poprad. Našou prvou 

zastávkou bude drevený artikulárny evanjelický kostol pri Svätom Kríži, jedna z najväčších drevených stavieb v 

strednej Európe, kam sa vojde takmer šesťtisíc návštevníkov. V interiéri sa nachádza pozoruhodný drevený baro-

kový oltár z r. 1693 s obrazom Premenenie Krista. Unikátna je aj kazateľnica stojaca na zrubovom základe, akoby 

spredu podoprená barokovým anjelom. Dvojposchodové chórové empory zdobia biblické maľby a spolu s veľkým 

lustrom z benátskeho skla dotvárajú čarovné vnútro kostola. Zaujímavé je drevené barokové zariadenie, ktoré pri 

dopadajúcom svetle pôsobí neobyčajne emocionálne.                                                                                        

Prejazd krajinou s nádhernou scenériou Nízkych a Vysokých Tatier do Červeného Kláštora, kde sa dozvieme o  

histórii tejto národnej kultúrnej pamiatky. Z tunajších mníchov sa do dejín významne zapísal zberateľ liečivých 

rastlín, mních Cyprián. Jeho celoživotným dielom je Herbár z r. 1766, ktorý obsahuje 283 exemplárov rastlín. S 

jeho menom sa spája aj legenda o lietajúcom stroji, na ktorom údajne vzlietol z Troch korún a preletel až do Ta-

tier. Nasleduje splav Dunajca na drevených pltiach v nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku - 

jedinečná atrakcia v Európe. Trasa dlhá 9 km vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica a trvá 70-90 minút. Po-

čas plavby sa môžete kochať úchvatnou pieninskou prírodou, skalnými prevismi, pokojnými i vlniacimi sa vodami 

Dunajca. Predtým, ako vplávate na drevenej plti do pieninského kaňonu, privítajú vás majestátne Tri koruny, sym-

bol Pienin. 

Dnes navštívime aj gotické pamiatky Spiša - zastavíme sa v Dravciach, spomínaných už v r. 1253 ako obec krá-

ľovských chovateľov sokolov. Dominantou je ranogotický kostol so vzácnymi nástennými maľbami, najstaršími 

freskami na Spiši, s vysokou umeleckou hodnotou, ktoré sú považované za jedny z najkvalitnejších neskoroby-

zantských malieb na Slovensku. Zaujímavosťou je dodnes funkčný most z 13.st z lomového štiepaného kameňa 

s jedným klenbovým oblúkom. Už v 13.st. tu bola najstaršia nemocnica na Spiši. Druhou zastávkou bude Spišský 

Štvrtok s gotickým kostolom z 13.st. a najkrajšou gotickou kaplnkou na Slovensku. Vychádza z typu Sainte Cha-

pelle a štýlovo je blízka Dómu sv. Štefana vo Viedni.  

Odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách. 
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