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

MYSTIKA LIPTOVA  A GOTIKA  SPIŠA 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

Na Slovensku nájdete množstvo záhadných a mystických miest, opradených legendami, povesťami, ale na mnohých je aj 
zrnko pravdy. Región Liptov ich ponúka hneď niekoľko... 

TERMÍN: 7.5.2022 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 29,- 
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. Našou prvou zastávkou bude tajomný hrad 

Likava, ktorého vznik sa stráca v hmlách dávnoveku. Údajne ho postavili templári, prvýkrát je spomínaný v listinách z r. 

1312, jeho majiteľom bol Radmír, prior templárov... Na vrchu Mních mal byť kláštor s tajnou chodbou na hrad Likava. Že 

tam kláštor stál, potvrdzuje archív kniežaťa Herbersteina zo Štajerska. V priebehu storočí bol hrad sídlom viacerých šľach-

tických rodov, dnes je prístupná Huniadyho veža s expozíciou dejín hradu a dve nádvoria dolného hradu. Stopy červených 

mníchov nás zavedú aj do obce Martinček, kostol sv. Martina údajne tiež postavili templári. Nedávno objavené nástenné maľ-

by patria k najstarším na Slovensku, vznikli v období, keď templári chránili severné hranice Uhorska. Fresky majú zaujímavé 

motívy, nepriamo poukazujúce na ich pobyt, napr. starozákonných kráľov Dávida a Šalamúna, Nebeského Jeruzalema, či Ba-

ránka Božieho.  

K najstarším kostolom Liptova, ktorých vznik je spájaný s templármi patrí aj kostol Všech svätých v Ludrovej. Podľa povesti 

bol spojený podzemnou chodbou s kláštorom na Mníchu a v jeho starobylom podzemí by sa mala nachádzať tajomná krypta 

s pozostatkami majstra Herbersteina spolu s veľkým pokladom, polohu krypty by mal ukazovať starý náhrobný kameň s vy-

dretým písmom, ktoré sa už nedá prečítať... Zaujímavú záhadu objavíme aj vtedy, ak začneme počítať postavy pri stole na 

výjave Poslednej večere, prečo je tu o jednu osobu viac? Ďalšou raritou je nezvyčajné vyobrazenie Judáša ako obesenca, aké 

nenájdete nikde inde na svete. Ďalšou výnimočnou pamiatkou Liptova je 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 barokový 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.  Región Liptov je považovaný za jeden z najkrajších. Mikro-zázrak 

Európy, takýto prívlastok dostala Liptovská Teplička, ktorá zbiera jedno ocenenie za druhým. Stala sa dedinou roka a na sta-

rom kontinente jej spomedzi vidieckych sídel patrí druhé miesto, z Budapešti si priniesli Cenu Rady Európy za krajinu. Ako 

z rozprávky, aj na Slovensku máme hobitie domčeky ako z Pána prsteňov. Na konci dedinky sa rozprestiera asi 450 domče-

kov ukrytých pod zemou, ktoré slúžia na uskladnenie plodín, hlavne zemiakov. Záhadné pivničky sú európskym, ak nie sve-

tovým unikátom, niektoré z nich sú sprístupnené.                                                                                

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

vateľov sokolov. Dominantou je ranogotický kostol so vzácnymi nástennými maľbami, najstaršími freskami na Spiši, s vyso-

kou umeleckou hodnotou, ktoré sú považované za jedny z najkvalitnejších neskorobyzantských malieb na Slovensku. Zaují-

mavosťou 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 Chapelle a štýlovo je blízka Dómu sv. Štefana vo Viedni.  

Liptovské špeciality ochutnáme na salaši. 
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