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Mesto Spišské Podhradie
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Mesto Spišské Podhradie, ktoré od roku 1993
patrí do svetového dedičstva UNESCO, je mimo-
riadne bohaté na kultúrno-historické pamiatky.
V mestečku pod najväčším hradom v strednej Eu-
rópe - Spišským hradom - môžeme nájsť odkaz
kresťanských predkov i podhradských židov, napr.
v podobe zrenovovanej synagógy s nádhernou
maorskou výzdobou a židovským cintorínom. V
meste kostolov upúta kostol a kláštor Milosrdných
bratov s barokovým interiérom, klasicistický evan-

jelický kostol s farou a farský kostol Panny Márie s
románskou vežou. V srdci námestia stojí barokový
Mariánsky stĺp. Pri návšteve cirkevného mestečka
Spišská Kapitula si nenechajte ujsť príležitosť
navštíviť výnimočnú románsko - gotickú katedrálu
sv. Martina a kanonickú ulicu. Cesta na Spišský
hrad vedie popri stredovekej mýtnej stanici. Po
návšteve hradu si môžete oddýchnuť v prírodnej
rezervácii Dreveník.

Tipy 

na 

Výlety

Spišské Podhradie - Tipy na Výlety 

1.  Návšteva “Slovenského Vatikánu” - Spišské Podhradie

Odchod z ubytovacieho zariadenia 10:00 - Spišské Podhradie 10:40
10:45–13:15 Spišské Podhradie a Spišská Kapitula

Prehliadka cirkevného mestečka Spišská Kapitula a jej pamiatok, predovšetkým
románsko-gotickej katedrály sv. Martina. V meste pod hradom môžeme nájsť
odkaz kresťanských predkov i podhradských židov, napr. zrenovovanú
synagógu s maorskou výzdobou a židovským cintorínom. V meste upúta kostol
a kláštor Milosrdných bratov, klasicistický evanjelický kostol, farský kostol Panny
Márie s románskou vežou. V srdci námestia stojí barokový Mariánsky stĺp. 

13:30 OBED:  Hotel Kapitula*** (vzdialenosť 5 min.) alebo Spišský salaš (vzdialenosť
15 min) Možnosť návštevy Spišského salaša s typickou slovenskou kuchyňou
alebo Hotela Kapitula*** kde nájdete v ponuke miestne aj domáce špeciality
v priestoroch hotelovej reštaurácie, historickej sýpky, dobovej pivnice a
barokovej záhrady, s príjemným posedením na terase

2.  Výlet Sivá Brada - Žehra (UNESCO)

Odchod z ubytovacieho zariadenia 9:00 / žlté značenie / 14 km / 3 h 
9:00–12:00 Sivá Brada - Pažica – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie – Spišský

hrad – Dreveník – Žehra
Jeden z najkrajších turistických chodníkov na Slovensku. Prechádza cez mestskú
pamiatkovú rezerváciu Spišská Kapitula, pamiatkovú zónu Spišské Podhradie,
dve národné kultúrne pamiatky Spišský hrad a kostol v Žehre, dve národné
prírodné rezervácie Sivá Brada a Dreveník, jednu národnú prírodnú pamiatku
Spišský hradný vrch a dve prírodné pamiatky Jazierko na Pažiti a Ostrá hora. 

3.  Prechádzka kráľovským mestom Levoča (UNESCO)

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:45 hod - príchod Levoča  09:00
9:00–9:40 Mesto Levoča

Historické jadro so vzácnymi stredovekými meštianskymi domami, cirkevnými
stavbami a hradbovým opevnením

9:45–10:05 Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Špecializované zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou

10:10–11:20 SNM Spišské múzeum v Levoči – Dom Majstra Pavla a Radnica
Expozície približujúce dielo slávneho rezbára a dejiny mesta

11:30–12:00 Kostol sv. Jakuba v Levoči (UNESCO)
Chrám s najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete

12:30–13:20 Obed – Penzión Pod Mariánskou horou (3 km od Levoče)
Obed v peknom prostredí rekreačnej oblasti Levočských vrchov

14:00–14:40 Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči 
Bazilika menšia - člen Európskeho združenia mariánskych pútnických miest

15:00–17:20 Chránené vtáčie územie Levočské vrchy
Územie chráni 19 druhov vtákov európskeho významu. 100 km turistických
chodníkov a cyklotrás 

18:00–19:00 Spišské Podhradie - Spišský hrad (UNESCO)
Pôvodne kráľovský hrad, jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v stred-
nej Európe

4.  SKI CENTRE LEVOČA Leto/Zima - celodenný výlet

Odchod z ubytovacieho zariadenia  09:00 - príchod do SKI CENTRE LEVOČA 09:10 hod
ZIMA: Možnosť celodenného lyžovania alebo kombinácia zábavy na svahu s atrak-

ciami ako Snowtubing, Sánkovanie, Funpark, tranpolíny, lyžiarské a snowboar-
dové ukážky. Súčasťou SKI Centra je aj lyžiarská škola.

LETO: TURISTIKA - Príroda Levočských vrchov je prepletená turistickými chodníčkami
v dĺžke 82 km - bližšie info a mapy na recepcii SKI Centra. VODNÉ ŠPORTY -
kúpanie, vodné bicykle, plážový volejbal. Cykloturistika - viac ako 100 km
cyklotrás s možnosťou zapožičania bicyklov. Tenisové kurty. V prípade záujmu
pre Vás zabezpečíme vyhliadkové lety s odletom z Popradu.

Obed: SKI CENTRE LEVOČA 
priamo v stredisku a jeho okolí sú k dispozícii stravovacie kapacity s celoročnou
prevádzkou

5.  Thermal Park Vrbov - celodenný výlet

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:15 - príchod do Vrbova 09:30
09:30 V areáli sa nachádza desať bazénov, z toho sú štyri detské. Teplota vody v

bazénoch je od 26°C do 38°C. Kúpalisko je otvorené celoročne. Termálna

minerálna voda má blahodarné účinky na pohybové a nervové ústrojenstvo,
dýchací a srdcovocievny systém. Bazény, vodné atrakcie, wellness, možnosť
stravovania v reštaurácií Koliba, v stánkoch rýchleho občerstvenia.

6.  Aktívny relaxačný cyklo pobyt Štart Spišská Belá, 

prehliadka Belianskej jaskyne

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:00 - príchod Spišská Belá 08:50
Zapožičanie bicykla: Mountainbiking - Zimná 15, Spišská Belá: + 421903775989,

info@mountainbiking.sk
9:30 - 10:30 Cyklotrasa: Spišská Belá - Tatranská Kotlina

Obtiažnosť: Ľahká. Cyklochodník má celoasfaltový povrch a v dĺžke deväť kilo-
metrov spája obce Spišská Belá a Tatranská kotlina. Súčasťou chodníka sú aj
štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom, pri ktorých sa nachádza aj mapa regiónu
spolu s cyklotrasami. 
Parkovisko: pri Belianskych rybníkoch, kde je možné aj občerstvenie v lokálnom
bufete. 

11:00 - 12:30 Belianska jaskyňa
V Tatranskej Kotline možnosť navštíviť unikátnu Beliansku jaskyňu - najväčšiu a
jedinú sprístupnenú vysokohorskú kvapľovú jaskyňu v Tatranskom národnom
parku.

12:40 OBED: Možnosť obeda v Tatranskej Kotline
Voľnočasové aktivity: prechádzka, bicyklovanie, oddych, lanový park

Návrat do Spišskej Belej 15:00 - návrat do ubytovacieho zariadenia 15:50

7.  Prehliadka historického Kežmarku

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:00 - príchod do Kežmarku 08:45
9:00–9:45 Drevený artikulárny evanjelický kostol

Pamiatka, zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kostol
pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kos-
toly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo
mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi. 

9:45–10:00 Nový evanjelický kostol
Postavený v roku 1894, v netradičnom, tzv eklektickom štýle s orientálnymi
prvkami. Autor projektu: Teofil Hansen.

10:00–10:45 Knižnica ev. lýcea
Prehliadka najväčšej stredovekej školskej knižnice v strednej Európe umiestnenej
v lýceu v blízkosti evanjelických kostolov. Knižnica má 150 000 zväzkov
všetkých možných odborov i svetových jazykov.

11:00–11:45 Bazilika sv. Kríža, gotický kostol
Katolícky kostol s výnimočnou renesančnou zvonicou. 

12:00–13:00 OBED: Hotel Hviezdoslav***+ , reštaurácia Poézia
Doprajte si pôžitok v štýlovej reštaurácii pri degustácii regionálnych špecialít
pripravených z čerstvých a sezónnych surovín.

13:30–14:40 Múzeum HRAD
Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Atypický mest-
ský hrad s bohatými stálymi expozíciami.

15:00–15:45 Expozícia meštianskej bytovej kultúry
Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – reme-
selné exponáty od 17. storočia
Wellness v Hoteli Hviezdoslav***+
oddych relax, pôžitok a životný elán poskytnú: Sauny: - parná - Bylinková - Fínska
- Infra - Jacuzzi. Oddychová miestnosť. Vitamínový kútik, Masáže (na objed-
návku)

Príchod do ubytovacieho zariadenia 15:55

8.  Výlet kaštieľ Strážky a múzeá

Odchod z ubytovacieho zariadenia 9:40 - príchod Kaštiel Strážky 09:55 / Prehliadka: 2 hod
10:00–12:00 Kaštiel Strážky

Expozícia maliarstva, historického nábytku, interiérových predmetov a umelec-
kého remesla, Expozícia Portrét 17. - 19. storočia na Spiši. V parku kaštieľa je
nainštalovaná stála expozícia sochárstva 20. storočia. 

12:00–13:00 Možnosť obeda v reštaurácii priamo v kaštieli 
13:30–15:30 Spišská Belá

Rímskokatolícky kostol sv. Antona opáta z roku 1260 a kaplnka Najsvätejšieho
Spasiteľa z roku 1720 a sv. Kríža z roku 1760. V Spišskej Belej odporúčame
návštiviť aj známe múzea: Múzeum Dr. Greissigera, Múzeum fotografie a optiky
Prof. Dr. Ing. Jozef Maximiliána Petzvala - vysunutá expozícia Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach


