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Spišská Belá - Tipy na Výlety
1. 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

Spišská Belá

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

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

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.

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 technického múzea v Košiciach

2. Aktívny relaxačný cyklo pobyt Štart Spišská Belá,
prehliadka Belianskej jaskyne

6. Návšteva Zamagurských dediniek a miestnych pamiatok
Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:00 - príchod Spišské Hanušovce 8:30
8:30–10.00 Spišské Hanušovce

10:00–11:30

Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00

K prednostiam mesta patrí blízkosť Belianskych
Tatier s nádhernou kvapľovou Belianskou jaskyňou
v Tatranskej Kotline objavenou v roku 1881, ktorá
je jedinou sprístupnenou jaskyňou v Tatranskom
národnom parku. Historicky významnými objektami
sústredenými v centrálnej pamiatkovej zóne mesta
sú rímsko-katolícky kostol sv. Antona Pustovníka z
polovice 13. storočia, renesančná zvonica, radnica
z konca 16. storočia, mariánsky stĺp, evanjelický
kostol z 18. storočia, ale aj Múzeum J. M. Petzvala

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 kilometrov 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

a Múzeum Dr. Greisigera. Kaštieľ Strážky obkolesený revitalizovaným anglickým parkom z 19.
storočia je nielen sídlom expozície Slovenskej
národnej galérie, ale aj miestom zaujímavých
kultúrnych podujatí. V jeho blízkosti sa nachádza
kostol sv. Anny s renesančnou zvonicou. Pri Belianskom rybníku začína 9-kilometrová asfaltová
cyklotrasa vhodná pre cyklistov, korčuliarov a
v zime pre bežeckých lyžiarov, ktorá končí v Tatranskej Kotline.
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Návrat do Spišskej Belej 15:00

11:30–12:30

13:00–14:00
14:00–14:45
14:45–16:30

Rímskokatolícky kostol sv. Andreja apoštola z roku 1234 a kaplnka sv. Barbory
z roku 1803 a Panny Márie Nanebovzatej z roku 1815. V obci sa nachádza
aj čiastočná ľudová architektúra.
Malá Franková
kostolík sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom z druhej polovice 18. storočia.
Kostolík bol postavený v roku 1895. Vedľa neho sa nachádza obnovená zvonica (1999) so starým zvonom. Návrat cca 2,7 km do Veľkej Frankovej
Veľká Franková
Zamagurská obec v doline Frankovského potoka. Založili ju na zákupnom
práve v prvej etape osídľovania Zamaguria.
Osturňa
Obec Osturňa patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku.
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry - prehliadka pôvodných drevených
domčekov a obce.
OBED: Kaštieľ Hanus - Spišské Hanušovce
Možnosť oddychu a chutného obeda s miestnými špecialitami.
Matiašovce
Návšteva gotického rímsko-katolického kostola sv. Petra a Pavla.
Jezersko
Oddych a prechádzka pri Jezerskom jazere. Jezerské jazero je prírodná
rezervácia s rozlohou 2,18 ha., vyhliadková veža. Zimná sezóna - nová
bežecká stopa z Jezerska k Jezerskému jazeru

Odchod do ubytovacieho zariadenia 16:30

3. Deň plný zábavy v SKI Bachledova - celodenný program
7. Prehliadka historického Kežmarku
Odchod z ubytovacieho zariadenia 09:00 - príchod do parku 09:20
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SKI Bachledova ponúka viaceré možnosti adrenalinových zážitkov.
Bobová dráha
Dĺžka bobovej dráhy je 1200m a jej zaujímavé umiestnenie s 15-imi zákrutami je zárukou
vynikajúcich zážitkov. Prevýšenie dráhy je 111m, maximálna rýchlosť 40km/hod, prepravná
kapacita 200 osôb za hodinu. Bobová dráha je celoročná.
Tubingová dráha
Tubingová dráha má využitie v zimnej sezóne. Je veľkou zábavou pre detských návštevníkov
a adrenalínom pre dospelých. Dĺžka dráhy je 150m so 4 zákrutami, prevýšenie 15m, maximálna rýchlosť 20km/hod.
Snowrafting
Poskytne návštevníkom skutočný adrenalínový zážitok. Je prevádzkovaný na zjazdovke
Hrebeň, s dĺžkou 800m. Raftové člny sú maximálne pre 4 osoby
Zimné aktivity:
- lyžovanie, bobová dráha, tubingová dráha, sánkarská dráha, snowrafting, vyhliadková veža
Letné aktivity:
- bike park s traťami downhill, freeride, family, bobová dráha, vyhliadková veža
Obed a občerstvenie:
V stredisku Ski Bachledova sa nachádza samoobslužná reštaurácia a niekoľko bufetov, ktoré
zabezpečujú stravovanie návštevníkov.

Odchod z ubytovacieho zariadenia 8:45 - príchod do kostola 8:55
9:00–9:45 Drevený artikulárny evanjelický kostol

Pamiatka, zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO.
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.
11:00–11:45 Bazilika sv. Kríža, gotický kostol

Katolícky kostol s výnimočnou renesančnou zvonicou.
12:00–13:00 OBED: Hotel Hviezdoslav***+ , reštaurácia Poézia
13:30–14:40 Múzeum HRAD

Atypický mestský hrad s bohatými stálymi expozíciami.
15:00–15:45 Expozícia meštianskej bytovej kultúry

Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko – remeselné exponáty od 17. storočia
Príchod do ubytovacieho zariadenia 15:55
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8. Prechádzka kráľovským mestom Levoča (UNESCO)
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4. Červený Kláštor - splav Dunajca, prehliadka kláštora,
prechádzky krásami Pienin
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Regionálne turistické informačné centrum
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
+421 52 4680517, +421 52 4680520
info@spisskabela.sk

www.spisskabela.sk • www.tatryspispieniny.sk

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:45 - príchod do Červeného Kláštora 09:35

Červený Kláštor - splav na tradičných drevených pltiach
Pltnice po ľavej strane cesty pred vjazdom do Červeného Kláštora. Denne (08:00-16:00)
10:00–11:45 Splav kaňonom rieky Dunajec s pútavým výkladom. Plavba z Červeného
Kláštora po ústie Lesnického potoka na dĺžke 9 km prekonáva výškový rozdiel
40 metrov.
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11:45–13:00 návrat zo splavu

alt. č. 1: náučným turistickým chodníkom na peši ( 9 km cca 2 hod.)
alt. č. 2: náučným turistickým chodníkom na bicykli ( 9 km cca 45 min.)
alt. č. 3: autobusom resp. mikrobusom
13:00–14:00 OBED:
Penzión Pltník - Reštaurácia u Pltníka Jaška, koliba na brehu rieky Dunajec
14:30–15:30 Červený kláštor - múzeum kartuziánskych mníchov
História obce Červený Kláštor je spojená s národnou kultúrnou pamiatkou –
kartuziánsko – kamaldulskym kláštorom. www.muzeumcervenyklastor.sk

Odchod z ubytovacieho zariadenia 08:00 - príchod Levoča 08:45
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)
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 strednej Európe

